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40 lfifi1 a fil na ıro fil lb>UıylYı k 
S©lır c~plhle~üfildeoıı bekD~oııüy©rr 
Ren cephesi ve Lüks·emburg cihetinden 
taarruzun müşkül olduğu kanaati 

l\ütle halinde· tank 
var 

\re tayyare kulla
tıılacağı anlaşılıyor : 
F',.ansız başkumandanı diyor ki: 

1939 Harbi 
~abır harbidir! 
khi~(s, 16 (A.A.) - Aakeri mU muvafık değildir. Esasen Fran
'°trın c~, liitıerin taarraza karar sızlar, köprillcri berhava Ctmi§

İngiliz motö.rlü kıt.alan crpht-ye gltmel< Uzerc bir Fnın~u. köyünden gcı;:erlerkcn-

s,t Csı tah:ıirinde bu taarruzun lerdir. 
ti l:tı~CPhcsine karır icra edilece. Lübemburrun tam parkındaki 
"1 talcasında bulunmaktadır cephe de taarruz için muvafık de-. .\] 
~kt l:lıan kitaatının en fazla ğildir. Bu mıntaka, ormanlık ve. 
ccııh arda tahşid edilmiı · olduğu dağlık olduğundan .Hitlerin pek 
ter~' Sar cephesidir. Ren nehri ziyade ümit bağlClmIJ olduiu söy: 
~en anının çok .şiddetli olduğu lenilen tankların har.Ckctini işkil 

tc"ı...e · · · 1 d k · H. 1 · kı ~sı, taarruz ıçın asa e ece tir. ıt enn, taarruza • 

F:"inlandiya Sovyet 
~usyaileanlaşacak mı 
~os.kovanın taleplerinin · ültimatom 
~hıyetinde olmadığı teyit ediliyor 
\rıııı lldra, 16 - Finlandiya hU. landiya müzakerelerinin iyi bir 

neticeye varacağı hakkındaki nik· 
binliği teyid ediyor. 

( Deumı 4 üncüde) 

yam etmesi talddirinde, kütle ha· 
linde tanklar ayni r.kilde P9J1;ı • 
bardiman ve harp tayyareleri kul 
lanacağı tahmin edilmektedir. 

Fraruz kumanda heyeti, her 
ihtimale karşı hazır bulunmakta· 
dır. _ . 

Avam kamarasında 
hrikumette"n 300 su~l 

ı sorulacak? 
Lon:ira, 16 (A.'A.) - Avam 

Kamarası, bu hafta içinde üç gün 
biribirini müteakip içtima ede
cektir. Salı, çarşamba ve per~em 

be. Ayni günlerde Lordlar Ka. 
(De\"amı 4. üncüde) 

Yeni bir 
llaher okuyucuları, X9 u pek iyi 
t~nırlar. llu kudretli p9Jis hafiye
sinin perşembe günü b'aşlıl·ac:ığı· 
mıı yeni : ir macerası, sizi, bütlin 
ınacer:ıl:irı g

0

ihl için izden 's:.ır:irnk, 
hlr sinema se~·reder gibi Jl<:şin
den Sİ7. rle siirüklcneceksini7. 
Persembe ~nü . HABFJR'ln 
8 üncü s:ı.ldfcslne muhakkıık 

• g.ö:ı , geıdirinlT. . . ........ ,,.., ............... .. 
Bir ·Alma·n tahtelbahiri .. 

'(iyecek verm~~~ istemiyen 

Bir f ransız vapuru~ 
ltn :~ ~&hafilindc muhafaza cdi 
hıııtrunYUk ketumiyete rnğmen 
lieıs· etine hnhat vermek için 
cli}'a llıltiye dönrnUş olan Finlan -
~~U lntırahhası Paruıikivinin salı 
~if~;skovnya döneceği öğrc - , 

· Bu haber, Sovyet - Fin 
Benzin sarfiyatı nu .topla bal~rdı · 

tahdit mi eoilecek1 Onbeş kişi öldü, kurtarılanıa·rdan h E:ski Alman 
Q a§kumandanı 

.\~neraı Blomberg 
~ahYada bir kalede 

a. Pus bulunuyor 

" 
Gerieral nıombcrg 

(l'aıı · ı ·1 üncüde) 

• Yazıldığına göre, hariçten g~
len ma•ddelerden benzinin istihia. 
kini azaltmak için bazı tedbirler 
alınması düşünülmektedir. Ba!lı- ' 

ca tedbir olmak üzere demiryolu 
' bulunan §ehir ve kasabalar ara
. eında ve şimendifer hatlarına mii. · 

vazi olarak yapılan otobüs ve 

kamyon seferlerinin tahdit edile
ceği, tramvay işleyen yerlerde 
otobüs faaliyetinin· asgari had:ie 

l 

indirileceği, hususi otomobillerin 
bazı kayıtlara tabi tutulaca~ı 

söyleniyor. 'Maamafih bu iş ka
nun meıeleıi olduğundan ne za. 
man tatbikata geçileceği henüz 
malum değildir. 

Beş gün evvel gelen 

Eski Dahiliye naz·ırı 
Mehmet Ali 

Bu2fuı Beyoğlunda bir 
otelde öldü 

(Yazrııır 3 üncüde) 

bir kısmı yaralı ... 

Dir Alman tahtclbahiri tarafından 
runun kurtarıl&!\ 

Londra, 10 (A.A.) - Cumar-

ba.tınlan Diamantis Yuo&n Yapu.. 

m\irettcbatı ..• 

ne) isimlerindeki Fransız vapur
Jannın sağ kalan yolcularından 

(Dnanu 4 tiJ!eücle), 

B~lgaristanda 
asker yüklü b r 
tren hattan çıktı 
. Semplon ekspresi kaza yüzünden bugün ak~am 

üstü gelecek 
Bugünkü Konvansiyonel treni, 

·ahvali hazıra dolayısile yollarda 
birçok uzun kontrollere tabi tutul
ması yüzünden ancak saat ona 
doğru gelebilmiştir. 

Filibe konsolosumuz bu trenle 
'gelenler arasındadır. Bundan bas
ka Konvansiyonelin getirdiği yol· 
cular dört kişiden ibarettir. Biri 
lranlı talebe, biri Yunanlı bir tü
tün taciri, diğer Jkisi de İngiliz is 
adamlarıdır. 

Sabahleyin saat 7,20 de gelmesi 
icap eden Semplon ekspresi ancak 
dokuz buçuk saat tcahhürle bu 1 

akşam saat bc~e doğru gelebilecek 
tir. Tahkikatımıza göre, bu gecik 
meye Bulgaristanda asker yüklü 
bir marşandiz treninin hattan çık- I 
m'ası sebeb olmuştur . 

Bu hadise yüzünden dün gece 
Avrupa ile inkıtaa uğnyan tren 
münakalfıtı ar ·: bu sabah saat 

dokuzda açılabilmiştir. 

Hattın kapanmasını mucip olan 
kaza hakkında henüz şehrimize 

fazla malumat gelmemiştir. Nü. 
f usça zayiat olup olmadığı ' belli 
değildir. 

Varşovada 
kolera salgtnı 
Şehirde 80 binden 
fazla yaralı var 

(Yazı ı S Uncli<le) ,. 
1939 Amerikası 

Andre Maurois'nın 
TUrkiyede neşir hakkmı HABER'e bıraktığı 

Seyahat hatıraları 
Aılrc l\fnurois'yi yaıılarile uzakt:ın ve yakından al.ikad:ır olanlar 

:ırasında tunıınıyan yok gılıitlir. Bu ktı<lrctli muharrir Anıcrik:ı seyaha
tinin intıbnl:.ırıııı ynzrnış ' 'c bize de günclermiştir. Eyhilun ilk ~ünle· 
rinde ilan clınİ) olıluğıımuz lı:.ılılc son 'nziycllcr clol:ı~ ısilc neşri geci
ken lıu ynzıl:ırı lıuı::ün koym:ığn b:ışl:ıılık. 

Andrc )fuurois, dünyanın :razıl:ırı en çok okun:ın muharrirlerinden 
hiridir. E'icrlcri, Tc,-raııan sonra en fıı7.l:ı okunan llugonun lıütün 
eserlerin in tabı miktarını lıulan hu hürlik mulınrririıı, Türkiycde neş
ri lınkkını IIATIEH'c lııraklıljı scy:ılı:ıl hııl ır:ıl:ırı cidden olrnnmıyn de· 
ğcr lıir ın:ıhiyclledir. 

Amerikanın sly:.ısl, içtiın:ıi ,·nziyclini tnllı bir fanl.czi ı;itıi seyyal 
l.:olcmile tasvir erten hüyük mütefekkirin bu yazıları ITABEH oli:u:rucu-

lm '"' r m~~·g~:· ~' ;;~t·s~;ı a'~~·co;~~ ;:: ~>~lunuyoruz. ,j 



. ., 

Yeni Sabali 
Hüw)iu C:ıh.it Yalçııı, JJuguııku 

nıakalesiı.u!e, ı bitaraf ve . Jıarlıe işli· 
r:ık etm.iyen . uevlellere şu suali 
sormaktadlr; "Kollarımızı kavu~tu· 
J:arak beliliycceR miyiz?,, 
MubaıTiı·, bu .'>uulc kentlisi Cc\ :ııı 

vererek, bugünkü hurbc uı.un rnüd
de1 seyircı J:;.alıuurıııı imkanı olıııa· 

dığını1 çuftkü buıü'ıi IJilanıf ve lı:ırp 
harici.ıl'dc ·öullinaıı • de•letleriıı ele 
bir tarafüıiı • dün~·a licurelfoiıı al.L
üst olması '.}jiıünılcn gelir kaynak
ları .ın ü h i m s u r e t l e a-
zalırken diğer tarafta ıı n ~ker 
topln.m~~ · harp' malzeıırn~inı tu· 
ınıiml~hı&k1 kibi alıııağa mecbur ol
dukları ihlf) at tc<llıirleri yiiziiııtleıı 
ıle bülı;elerıni Iıara11 clıııcl.: ulırn

rında. ,kalj,hklarını k:ı~·Ucdiyor. Bu 
halin uzun müddet depım cderui
yeceğinT ve meselft bir küçük Js
"\""içreıı in ne vakit k;cıa'r herguıı bil
mem ka\~ mih1on askerin nıası·arını 
karşıll)1n'l)ileccğiııln meçhlıl oldu
ğunu l::ıydeden muharrir, bütün 
maıldi ı~Lırab ve fedakarlıklardan 
başka bir l(Ün uıcshı kı>ıııll lıudutc 
ıarıuıı· sumııiıiısı ıiııimıtli .iıe endi· 
~c iı;intl~ yıİ~ıyıırı bitaraf ve hnql 
harici dc,·Iı!llerJu Jıarhi ılurdurma· 

ğa ic,eııhns ctıtı<!ICri lüzulhunu te· 
hnrliz ettitiyol': 

'~ I!<: ... ı ıııuııa!sebetkr ıncsclcleri

ııin açık bk konferaıısta rnüsayat 
ve adalet esasları• dairesinde halli· 
ni kabul elmiycn larafu karşı bütün 
lıilnraf ve harp harici de'1cllerin 
haşla Amerika olmak üzere silaha 
~!\i'ılııw~u llH'l'lıur olnı:ılaı·111ı lsll· 
yor ve böyle bir teklifi reddedecek 
tarafın hem huksı1 ve hem (\e bü
liiıı ılliny:ı h·in liir tehlike olduğu· 
ıııı Ye li.epimi1.in el hlrliAilc hnrp e
derek hu tehlikeyi birnn cnel tlef
rlıncğc çalışmanın en Mkilfınc ve 
cıı mcıleııi ) ol olac:tftını tehar!lı et
i iri yor. 

Tan 
Buııiin ba,ınakaleJi Sal.ıiha Ze

keri)·a Sertel )azruı,tır. "Harp şim
di haşliyor,, )ja,lıklt im makalede, 
Alnıanyanın soıı sulh teklifleri ve 
bunun bilaraflarca müdahakyc 
ıııü~:ı.il görülenıemc'>inin sebebleri 
anlatıldıkl:ın sonra, 1914 lıarlıinc 
:ıebl'lı olan d i.lııyn rı ı rı :ı.eııiden lıık

simi meselesinin lın h:ıdıiıı de ha
kiki sebebini teşkil elliği k:ıydedil-. 
ıııekle \ 'C' lıugün her lnrafı memnun 
edecek hir lorıd:ı ıllinynyı taksim 
etmek itnkAnı hulunınııdı.ıı 1918 
denberi loplnıtan konfeı'an slnrıı1 

aldın knlmnlıırllc sabit olduflu ,.c 
bu meseleyi lkln~i bir cihan ttnrbi· 
nin lı::ıllelrııe~i Lıir 1orıırct lırıllne 

slrrll•i teblirüz ellirllmekledlr. 

C umhuriyet 
bayramı 

• • 
merasım ı 

Halk Partisi bir 
talimatname ha.zırladı 

Halk partisi, Cumhuriyet bay· 
rammm kutlularunasına ait bir 
talimatname hazırlamış, alakadar~ 
Iara göndermi5tir. Bayramda her 
taraf süslenecek, sokaklara vecize
ler asılacaktır. Cumhuriyetin 16 
ıncı dönüm yrlr olduğundan her 
tarafa 16 rakamları konacaktır. 

KÖylerden sehi~ ve ,kasabalaroakı 
merasimlere köylüler de cairıla· 
caktır. Resmigeçitlerde malullerle 
şehit anaları da geçecektir. Bay~ 

ram günü her tararta Ebedi Şef 
Atatürk ve Milli Şef İsmet I nö
nünün nutuklarından parçalar o· 
kunacaktır. 

On dört yaşında 
bir hırsız 

• 

. ~. 

Cumhurreisi 
Dün Ankara at 

yarışlarında hulundu 
Ank ara, 18 - Cumhurreiıi· 

miz ismet lnönü dün ipodr o. 
mu t•ırif ederek sonbahar at 
y&rt§l •nnm üçün cü hafta mü
sabakalarında bulunmuflar· 

lk i daha 

İzmir, 5 (A.A.) - D ün D io. 
kilide yeniden bir kaç sahiye sü
ren ikf zelzele olmuştur. İzmir 
vallıl ile birlikte zelzele sahası· 
nı gezen Ktzxlay umumi reisi ve 
umumt müf~ttlşi tetkiklerini bt .. 
tirerek dün akşam İzmire dön· 
müşlerdir. 

Deli olmadığı 
anlaşılınca hakkında 
takibata haşlandı 
Mtiddciınrturntlik garlp bir 11&.. 

disenin tahkikatına ba~lamıştır. 
Şehrenıitıinde Tatmektep soka

~ında 39 n marada oturan Rıfat 
Erol isınlııde 24 yatlan rida bir 
genç bundan bir mtlddct evvel po· 
lise müracaat etmiş ve cebinden 
toplu büy(jk bit hpanyol taban· 
cası çıkararak: 

"Bir haf tadır açım, iş te bula· 
1 nuyorum. Şu tabancayı satın alır

ı ınız7,, demi1Jtir. 
Pofüıler genci n bu garip m üra• 

caati karşısında akli muvazenesin 
den şüphelenerek kendisini adli 
tıb İılerinde müşahede altına al
dırmışlar, fakat gençte hiçbir has.. 
taltlt bulunmamıştır. Bunun ilie· 
rine müddeiumumilik izinsiz silah 
taşımak suçundan gencin aleyhin
de takibata başlamı~tır, 
-~ 

ı ·IJ · @Habe~ 
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Saadet f erddedir 
B lR <lcvir sonunda olduğutll11' 

zu gösteren birçok emareler. 
'Var: in anlığın XI inci asırdanbcrı 
lstinal ettiği esaslar, çok güzel "e 
büyük eserler verdikten sonra, l 9' 

ratına kabiliyetlerini değilse b~ı:: 
insanları bahtiyar edebilme kabılı 
yetini Yaybetti. Şimdi ı;aadet jçi~ 
yeni çareler, yeıı l imlHmlar araııı• 
lıyor. . 

Fakat bugün görülen başlıca jbll' 
ıaı hareketleri bir cemiyetin "e)~ 
bütün insanhğın saadetini, rahall111 

d 'ıl 
düşı.inmekl~ beraber şahsın, fer 1 

Bugiln lı:ıkikl . LllırnıflıRa irnkiln 
kalııı:ıılıiıuı, bitaraflık mefbunıu

nun rcıılltenlıı icapları ·tlaircslntlc 
değişmek, yeni h;ıkiknllerc lnlıünk 
cııııek. ıııecl)urıyeıinde oMuAunu 
yazan hb'teYin Cahit Yalçın, mev· 
zuuhahs 'de\.letlerin"' ı;itariırlık na
mına memlekc,Ucriııi-harap ve .l.ıed 

h:ıht ed,emiy~c~klerini söylUyor ve 
lıunn çare ol:ır,1k du bUlün lıitarrıf 

ve h~rp 'i~arici ·devletlerin, hic bir 
tarafıt,illizam• etıneden, bütün diin
:ra dld\t'ı u niuıniyesin i kazımnbiJe· 
cek Uir ·pn•nsip üzeriııde Te Ameri
kanın -etı:llflllda toplanarak muha
riplere bu prensip daireııinde sulh 
yapılmasını tekıır eltneletfol tavsi-' 
yefcdh.o'r. llu'" pren<1ipin "mlllellcr 
keidi' mukadderatlarını kendileri 
ta?ın elhtek· hakkına maliktirler!,, 
olabileceğini ve bu · prensip dahilin 
de~derbol ı;ulh .}'apmalannı mulıa· 

Cumhuriyet· 
:iatlir Nıııii, "Almanya, lıiiarur

lat· Ye h!irp,, başlıklı makal~siıırlc, 
eylUI )Ja~ındnrıbef'l cereyan t'den 
LUtiln tilldisclctiıı Almanyanın hu 
harbi · bilerek l!ıliyerek <·tkarrtıntlığı 
nı jöslerdlğiııi, Jli!Jcrin Daıııdg ,.e 
koridor me<ıelelerlnl ele bir enırl

"ııkile lı:ılletleccığini uııuluğunu fa· 
kal Lu dere nldoncl1ğ1111 kaydetmek· 
le Ye harpteıı s9nnı ltıtlyanın "ıızi
yetl ile Sovyct -.Alman anlaşması
nı ıloğuran ı;ehebleri ıı ıılııtnıaktnılır. 

Hapiıhanedett çıkar 
çıkmaz l>ir dUkkb 

soydu 
E vvelki g.ece A lemdarda Ça ,. 

talçeı1me soltağmda bakli.al Meh· 
medin dUkkamna kilid Jtırrnak 

suretiyle bir hırsız girmit ve 
30 llra ile blr çok tiltün ve cigara 
paketlerini alarak KaÇnl1§tır. P o
lls dün bu' hırsm çaldığı cı
garaları satarken cilrmUtne§hut 
h alinde yakalamıjttr. Bu, 14 ya· 
şıni:la Şehap isfuinde bir ~oculC

tur. Şehabın liapishan~en y etti 
!itktJğt anlaşrltnııtır. 

Kızılay; u mumi r eisi doktor 
Hüsameddin K ural yaptığı bt
yanatta Dlkiti ile tamamen yılcıl.. 

mış olan diğer sahaların yeniden 
inşasının jeolojik tetkik1et yap· 
makta olan Myetln t~tkiklmni 

bitirdilttcn •onra mümkUn ola· 
cağıtu, buglinkü işin felaket1ı.lde. 
lerin kış mevsimine kadar seri v~ 
mümkün mertebe eıhlti ıurette 

Bulgar casusları 
saadetine, huzuruna ehemmiyet ~t; 
miyorlar. Cemiyetin ferdlerden 111~ 
teşekkil olduğu unutuluyor. O jh1,1• 
ıaı barekcllcri, Ziya Gökalp gibi· 
"Ferller ' 'Ok cenıi,·ct var diyor· 

"' .. . rip taraflara. teklif clmek icap ede-
ceğini yazan ' muharrir, bu prensi
pi ve ham mrciMel,,.r,mü-stemle1':eler 

Muharrir, Alıııanynnın huıı;iiıı soıt 

tccaYUzlerHc bütün dünya de' letle~ 
tinin sempatisini kuybel!iğini, Te 
bunun için harp etmek istemcdiği9 
hRldeı ltcncli<ıine ltn•a<,sut ederek 
im sıJunlıh ılerclinc ı](>ı·man )·etiş

tirecek bir dost hıılamaılığın ı ve 
yalniz lı.alöıgını tebarüz ettiriyor. 

O'\.ö=~ 

Posta memuru ve 
müvezzi alınacak 

Posta, Telgraf ve Telefon U
mum müdürlüğü memur ve mü.. 
vetzi almak i!Win bütün vilayetler· 

. kle bu ay içinde lbir imtihan aça-
Köylerde · zararlı Su fiyatlarında ; caltır. İmtihanlar 23 te§tinievvel 

~· 
hayvanl'1r~a mücadele tenzilat isteniyor .günü •bütün vilayetlerde'ki pos. 

İstanbul ziraat m.ırttakalann _ Dahiliye Vekaleti, Vakıflar1 \a ırtüdilrlli:kleritıde yapılatakttr 11 

da ~arlı hayvanlarla mücade- idaresine müracaatla istanbul4
• ; ftntiliana girmek için ayın 21 ine 

leye ba§f~ıi.mıştfr. Ziraat müdür- ' ôa. ~tilan iu fiyatlarında tenı:i- · ""kaaar posta mildürtüıtlerine ıtitl" 
lüğU. her köy~ itftha etm!l~ti icap lat yapılmasını istemiştir. İdare racaat edilmesi lazımdır. 
eden hayvan mlkta.rıru bildirmiŞ: ll>u hususta tetkikler yapmakta- imtihana gireceklerin asker -
tir~~b\ bir·. yıl içinde vilayet "dır. ilklerini yapmış Ye 30 yaşını geç. 
k(?Ylerinlde 691 yabandomuzu, memiş olmaları ~rttır. 
ı!ıs karg~. 191 tilki, 335 çakal, Bulgaristandan gelecek' Memtırlul<lat için lise ve orta 

'. 1r!ı!Üt<ı, 5 yaban kedisi, 4 por rmektep ınezun1arı arasında, mu~ 
muhacirler sak,' 4 ayı öldürU~müştür. ve.zzilikler içitı de ilkmcktep 

-o--- Nazım vapuru bugünlerde mezunları arasında imtihanlar ya 

&miha konservatuvara Varnadan şehrimlıe 1900 muha. ..pılacaktır. 
muallim oldu 'cir g.etirectktif. Kazananla~dan lise m~zun1art 

Bttlinu~ -tahsil ederek mem ~ 20, drta melrt .P mezunları 10 
' M,od"" da Lı• ., kadın ve müvezzikre de 7 - 10 lira asli 

l~ .. ~e.nPn Şeıhir. nfatrosu ar-_ a D .1 , 

~~~!.d g mih t. k •· d' b' l~"'d maaş verilecektir. İmtihanda k il. 
ti&uÇJ;Ul en.. c a ' on.servatu.:; cese 1 u un u lzananlar idarenin tayin ettiği yc-
~--muallim tayin~ddilmi§tir. ~ =-=-o== Dün sabah Môd.i.. açıklarında re gitmeğe mecbur tutulacaklar-

iskanlarını temin etmek 
nu söylemiştir. 

İzmit mahkemesi ilk 
katarında ısrar etti 
ımlr 15 (A.A.)) ~ Casusluk 

suçundan lzrnir ağır ceza mahk~ 
mesince evvelce rnahk(lm edilen 
ve haklarınaaki lıiiltüm 'fim"iiı olduğu-. ~ 
mahkemesince nakzolunan Bul.. 

Heyet An·karaya döndükten 
sonra alınacak t edbirlet hakkıtı. 

da daha esaslı kararlar verilecek-

Harfoiye Omuıtti 
katibi 

Numan Mene-
men.cioğlu 

jübilesi 
. Değerli cliplomalımızm 

haridyeye intisabı 25 
seneyi buldu 

Ankata, 16 -'- Hariciye vekfilet1 
umumi katibi Numan Rıfat Me
nemencioğlunun bugün hariciye 
mesleğine girişinin 25 inci yıldö• 

nürnüdür. Bu m~qebetle harici.. 
ye memurları bu ak§am şehir lo
kantasında fuı:iirieri şerefine bir 
ziyafet tertip etmi§lerdir. 

Türk hariciyesinin en mü.ın.taz 

gar casuslanndan Kiri, Nartiri, 
Sinkoviç ve Lartıbo hakkında alır 

ceza mahkemesinde yeniden cere
~an eden muhakeme neticesinde 
heyeti hakime eski htikirtünde IS· 

tara karar vermi~tit. 

Sinemada filmler 
tutuştu 

Diln ak~arrt aat 17,30 da Ş~
~adebaştttdcıkt 'trlraıı ${t\e~ın
da fUnt gBgtetlUtk~n. tilMlet 
tutugmu~. ittc1.iy~ 9Hl~tek ate!{ 
&.sltttmJttt. SİH!Ma4a thilurtan 
halk büyUk bil' l'leyeeana ~apıli.t
rak !3alöh~Hlh dx~:ıtıya fırlartıı!lar· 
ldrr. 
~ 

Jzmitli 120 fzci Hataya 
gidecek 

ıtmir, 15 CA. A.) - Şeıfıimis 

liselilerinden aynlacak 120 izci 
ya.kında Hata.ya gidtırek tetkik • 
ler yapacaıctrt. Bu. seyahatin u;:. 
ciler içiıt il5tifadeli f>lm:ısnıt te .. 
m.in edecek tedbirl$r alınmY.Ştıt. 

o i fi 

simalarından olan Numan Rıfat. 
'Meneınencioğ1u, 25 senelik ömrü· 
nü durmadan yorulmadan bu sa. 
hada memlekete hizmet etm~ğe Çam fidani dağıtılacak 

y • Iİı •tbir ikadın cesedi ·· görülertlt safü.. dır. 
. ~Çİ~lilf par mn. . le çıkarılım~hr. Tahlükat neti. 

ı. • t' IAki 

hasretmiştir. Kıymetini yakından Vilayet Zitaat mildürliiğü 
~ bilen hariciyeci arkada~latının Bcykozdaki fidatıbkta tevzi e:fü 

· •11 1h1 a -usinde bunun Kiddwyiliidt F cribot iskeleleri hakkmda gösterdikleri muhabbet mek üzere bu sene 500 bin çam 

Bekdiye haııbiye ile Ni!Cl-nta~ı .,.Vi§t1e sokagıt+.ia otı.tre.n triı!lran -
~a··v-ucutfa 'getiilleeelf y~-- got Dimitrınin karııır Ambet ol 
ıi941aha dolayiile KüçUlçiftnk •. dtığu anlaşılını~tır. Kadfflın ka. 
·~ iıatimlake braı: vermiş.. .... zatn ôcnize düştUğü ı:annedil -
İ\it h ı · • • niekt~dir. 

Münakale ~ekileti, Sirkeci v e ve hürmet hislerine iştirak eder fülartz yeti,titmiştir. İstanbtık 
Haydarpaşada inşa ediİecek fe. ve mesleğinde daha uzun senelt-r 70 bih fidah i!ağıtılacMchr. Att. 
dbot iskeleleri mtinakalesinin· memlekete hayırlı hizmetler ifa karada Riyaseti cumhur köşkü 

milria1Ca4!asınt bir ay temdit ~l etmesini temenni ile kendisini t~li'- oahçt!ıi için 68 b in- tkian ist~f\.k 
miştir. · ] rik ederiz. j mi§ti rı 

··ya.zan: Neı.ilıe M ullitldin 

-8-
- Hangi modam~ diye haykırdı, 

:ve hüve ala külli şey .• Ayol kalk 
abd est al da tövbe et .. Günaha gir· 
'din .. Boyunca günaha .• 

Yeysi usta kızmağa ba~lamıştı. 

Faıtat li.adınını teskin c!tmek lazım
d~Arliıısmı okşadı: 

- _'İ'el:itlanmn, hen kızı frenk 
meltebi~e yazdıracağım! Hani !jU 

Ç~ebi ~·oku~undaki frenk mektebi 
yok nılİ işle orn)·a. 

Kadın direııtli: 

-'.·01maı.ı\~cysi usta .. Hizirıı kırk 
yıllık' kom~ularıtntı, eşi iniz dô~lU
ınuz'biıe liinel okur .. Ben ak so~Ja
rımla Aleme kepaze olaroanı. 
Yey~l ıxta: 

.. ~· ... ,, ..,.. . . . . 
~ _., _..,. ı.. ! ~. - ... ' • ·"" >1---111 ... 

tım. Bana böyle mıılfı:m oldu ııe ya· T dam. Giicenıne bizde cocu~u melde 

ı p:ıyırn? be başlatırken hö)·le söylerler. 
- Mutlnka abileslini 'eytanl:ır - Ama bizde nçık yer yok. Nasıl 

! bozmuştur. Bu gece benim yanım- sJylerlcl' onu türkçc? 
dd bir ali'i abdest alıp tekrar istiha- - Anlac.lım madam an luclım .. Yn-

1 reye y:ıtmazı:n n andım an<l olsun ki ni ansıırya <leınek istiyorsun değil 
kızı seıulen k:ıçırırırh. l mi? Yok yok çocuğun bUtUn murat 

* * * lan boynumun borcudur. 
Veysi usla pabuçlarını kapının' Mııı'lam yerinden kımıldıyarak 

önünde cıkıırnrnk kalın el örmesi kızın yanına YAklnştı. Küçülün aca 
beyaz çorapl11rilc kmnı elinden lu ip kıyafcline lıakıyordu. Dudakları· 
tarak madam ~tari de Mareşalın o· nı bülctü: 
dasma gelirdi. !çeri girip m:ısası- - Bu ne hiçim çocuk elbisesi? 
na yaklaşnrı ihliy:ır aılnıııla küçiik Siz mi hüyle istiyorsunu}:? 
kızın ayak sesler.ini duyan mektep Hayır hch karışmam; çocuıtü ıı 
müdiresi şişmnn ve ya~ilı kn<lın dal elbiselerini anası i:liker. Ben para· 
mış blduğtı romanı bırakarak Ve}·si sını sa~nıaAı lfüil"lın. 
usloyn sonlu: - Oyleysc nfio!iına süylcyin kU· 

- Mnl\:'ıllt! bekçisi mi~in? elik bir kız böl·le bir robla ınekte--
- .Malmilc bekçisi değilim. Sana be gelemez. Sınırtnki büttln arkadaş 

yeni bir t::ılebc getirdim madaııı. !arı onunla alay ederler. 
~[adam ,ın::ı~asın<l:m uzıın:ırak Zey - Bundan biiyh• sen nasıl emre· 

ndıe alıC't bir gözle bakarken \'ey- dersen U~·lc ytıponz. 
si u~Lu gülerek ilave ellı: - Ben :;imdi size bir ürnel{ veri-

- Eli senin kemiği benim, al rim. Ona göre hemen bir ünlük dik· 
lıa}·rını gür. lirir!liniı. 

- Burası kasap dükkum değil Madom k:ıpm ın yanındaki bir do-
meklcptir. Ben eti ne yapayım. Iabı ncıır:ık içinden gri bir ünifor· 
Bann akıllı çocuk liızırn. m::ı ıııoclcli çıknrılı. \'eysi usla bu-

- ' · .. temsili söyledim ru:ı- virdiklen sonra: 

- Bizim buna akhmız crniez 
- dedi - Siz yaptırınız ben masra· 
rıı11 veririm. 
Yey~i usta cebinden derhal kese

sini çıknrdı. lfadın gillilmıtl;rcrek : 
- Durunuz ncelesl yok. Şimdi 

siıe öbür ıuasrallarııı d a lilr Jis te· 
slfii l·azayım da Jıcpsi beraber ol
su11. 
Şişman kaa ın bir kiiijıt parçası 

nlarak mnsnııına geçli. 
- Ayiia ô6rt Hr:ı mektep parası . 
Veysi usla sakalın ı karıştırdı: 
-... Çok üeğll tn 1 madam bunca· 

Aız çocult iı;ln. 
- Çök tleğil, nz bile. Çocuk: 

rrıın~ııtcll bili r mi '1 
- Hayır, ne frenk~·e ı.e urumca. 

- Burntlıı urumca yok. Burası 

Fransız mektebi. 

kendisine klifredilmi' gibi tlihbfi· 
tüıı kızararak birdenbir e türk~e 
kelimeler lıulomıynrak fransızca 

konuşmağa başladı. 
-Bir şcıy anlatitnısa arap olatftti 

ıtıatlam. Ne ohn· türkÇe sö~·tl!. 
- Yani d~ınck istiyorum beniın 

damarlarımda ecnebi kanı akı~·or. 
Bobaın Fr:ınsızdı. Anartı d:ı. Viy(m
vaıdır ama pı.tr °Vl;)Peııvııt. 

- Maşallah .• maşallah .. 
- Anladınız ~imdi? Madam clö 

Mareşal nedenıeklir biliyor u111su· 
nuz? 

- Hay1r .. 
- Dö demek dtıbl "yıı11i bUyilk, 

çok büyük familya,, demektir. 
- Yn? belli 7.alcn mnşallah kırk 

bir k~ti:! .. 

- Y:ı anladınız şimdi mösyö? 
- Anladım ama tödh! bana mös-Halbuki madam dö ~fare.şalın ıe

llıffıtzu h:i\lı rum bntaıt lain:ımile bir :rö demeyiniz. 
yahudi ıelüffu:mydu. Veysi usta ka- 1 - Fena bir ı;ey değildir. Klifür 
dma mahcul:anc sordu: ı değildir bu. 

- AHe<lersin roPd:ım, hanııi ınil- - OlmAsın bnll ben siıe demin 
JeUensin? Urum rleiji1 de )•ok:ı:ı j ermeni misin deyince nasıl kızdı• 
süıiim ona Ermeni misin? n~z .. Herk~se bnrli dlllnce kendi 

'.\İadam tli) ~farcşal hiddetlenir dınınce s6Slerrtell .. 
gibi oldu. Zaten kızılca olan derisi (Denmı ur) 

.. ' .. ,, . ı 
Iar • .Dunun i~lıı onların, yıkınıı~1 

'·!~ muvaffak olacnklarına inanm::ti•, 
beraber, kuruculukta da muv:ıf p~ 
ölıicaklarına, yani bugün müdııfıl9 

etlikleri esasların devam edebileC~: 
ğlıte inanmıyorum. Bir gün fcrıı1 

ke~fedecckler ve o zaman esasııırı· 
~ kendilerini inkar edecek der•' 
cede dcijiştirecekler. 

lnsanhk taassub, inloleraııce b•' 
nsı içinde yaşıyamaz; halbuki b~~ 
gün gerek sağ, gerek sol totaliter 1 I 

arelerde göze en çoJC çarpan • • 5! 
taassuptur, lntolerance'tır. HeP81 

del ''Dizim gibi dil~Unınlyenlerl~; 
bize inanmıyanların düşünmek, fı 
lfirİerini söylemek hakkı yokttırıı 
dhorlaı-; bununla da kalmayıp nııı: 
am:larına bayat hakkı da iietıı'I 
yodar. İil!r .ııt öldilrfilttıe, lıo.if•dll' 
rite tthlikcsi içinde hlllunan fcttlC' 
rin bahtiyar olmaları da tasa'f'·or 
edileroez. Fertler bahtiyar olına)·ııı' 
ca .da onların teşkil eH!ği ce111iyeti~ 
bahtiyar oliıbilnıcsı ali1a sıiJaCil 
şejietdtın delUlıllr. . 

BUiyoru.& ki bazı lıayyan ceıll 1 ' 
"e yellerinde mesela karıncalarda 
e' arılarda, ferde hiç kıymet verrrı 

den de topluluğun saadeti lemil1 ~ 
dlliyor. (Yahut bU@ öyle geliYo~·1; Fakat insan arı veya karınca deB1 

dir. Her hayran, bütün melckel" 
rlili işletmek; inkişat ettirmek ~~ 
lilt bshllyat olabilir; insan denı1' ~ 
hayvanın ise düşünmek,icinde J>ul~ 
dtığU şnrtlnrdan başkalarını tııhll i.' 
Ytil etmek, onlara eriştıieıle çıtli• 
rnak melekesi de vardır. Bundııll 
mahrum olunca huzur duyanıd• f 
İnsan mabliıkatın eşrefi midi' 

bilttııyorum. Halik'in intlitıde ~t'ı' 
mn fhabltıldnrın bir kıymeti ol~ 
sı pek mOmkiinclllr. Son asırJd 1 

:ıfaki diişlinmek arzusu veya ib!~~ 
cı ile - insanın, kendini J>U 

11 
malılllklardan üstün lıulınas~~ 
ancak nahvellen doğan bir vell1 

olduğu knnaat111e v::ırdılar. Biz ı:: 
s.nnlat aıı, billiln linYYaniar '"°·:Od~ 
ba~Jar gib.i, birlakım şarUnr ~.c:'1 d 
doguyor, rnkf,af tdiyor Tc olu.:,..r' 
ruz. Onlarla blzim :ı.r::ınır.da 1ieY" 
yet değil, ancak şekil farkı yardt~ 
Ifa kadar afak! düşünce insanı ve, . 
baht ~tti; şimdi insanıb, rrtabl~~ 
tın eşrefi olduğuna inanmak Jujıll" 
munu hissediyoruz: o, Iıir veb • 
de olsa, lôzımdır. "Iloşça tia~ "~ 
lina kim zübcle-i alemsin scıı • 
l\fcrdüın·i dide-i ekvan olan ad':fji 
siı:ı sen., ilikttclt terkedltdiği ~~ 
f~rllcre kı~ met verilmez oldÜ· trı 
inc;anın inııan olcluRtt için, hüi'fllpji' 
itibara Jh'ık ohtl1Dunlt kabul ett~ıtt 
mir. güıı 1 nıırak o znmnn iıtsııft11 iti 
stıadeliol ~·enlch!11 lemine imkln 
sıl olncaktır. C 

Nurullah ·~ 

Fatihte dün hir çoeult 
yaralandı 

Eminönil nüfus mmıun.ınUI\ ~: 
cuğu Tahir Ersin dun Fcttlli ~
rnih avlusunda arkadaşlafitf ôf 
natken bltdehbire Ramazan toP;: 
nun önUndeh koşmuş faKit bU , 
Mda da töt> ~allıyiltill< Çl4tai1 ~t 
çavralar çocuga f sa betle mesafe ]ıı· 
olduğundarı bacaklan ndan yara e 

rı , 
mıştır. Tahir Cemıhpaşa hasta 
sine kaldmlmı~tır. 

1 . 
' 

t 

fııırl, 
Oe a 
lek~ı 
lelıa 
he~ 
'llık~ 
• 
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Talat (paşa) kaçmam için gizlice 

taarruzla v a p t ı I a r işte. ~m~I ~~ ~Utı~ a~a?er Nit~~.11 ::~I ~nhafm. 
::::--___---~~~~~ 

r~ 
'lıı~ 
~.\nn\. 

ıı· • ltaı;.a· S 
l tııin h n tcfaııi ajansı, Mu!-.oli· 

j aru· ariana • ırc musle:5ıı rı general 
tekliirü ılc, topçu rlairl'si genci di· 
1 l)hı k Rcncral Haneyi ve Saraci· 
luğuıı 11 aL.uı ettiğini, ltah :ın Lopçu· 
leı~r o: .•.nkişafına mütcalli k ıncsc· 
Ln rrıcs.et 1nd' kcndilerilc görüşerek 
h~tlıni e elerdcn en müstaccllcrinin 
.ıır, eınrettiğini halıcr , ·ermekle-. ' 
l f ılisr 
ayda d. 1.ndc .Yahudi ' uraplar 

40.oo0 d C\nın edıyorlur. Şimı.liden 
d~<lilın· en fazla Filistinli Arap kay 
lira~eı~~tir. Bunlıır harbin doğuyu 
taıtır 1 h<ılindc silah ::ıllın:ı nlınıı-
• . 

r lnr{iJ' 11ld~n p!1: ~skcri makamları tara· 
~e aı, 11 ıl~slı.n vc !\1ısır st,hillerin· 
ekcıı :ın ıhtıy:ıt lclbirlcri iki ıncrn 
ltJı c f'ok · · h assı i ıyı karşılanmıştır. ~!i.i-
. ~r l(i~-~r ı.lcnizdcn Ye hnvadan 
1 1lıkQI\ U taarruzun bundan höYlc 
• lı::z. Olcluğı'.nu lıilıliriyorl:ır . . 

)a l·c .~adan 1rahlusgarba, Libya· 
tektir ll~dcn 20.00U kişi gönderile· 
1~şk 1 ı · 1 

ıınJ::ır, 1.600 den !azla aile 
' fı c rncktedir. 

QG 01011 Ya • ı·ı · 1 ··ı ı · · ıı l> ıs ı a'>ın< rı o 0 n t'r ıçın 
lı aristc .... k ~•ıırı -''Otr clamc de r\ııznreth 
·~n1111suntl::ı, Polon~·n hilkiımcti er· 
l'aıııı ... n hıızuru ile elini bir fıyiıı 

• "•IŞfır 
~ fıorı k: 
hrı'taı:ı c ızrtc h11';11 s i rı>clyo ir<;nl 
~re11 tınıı1 17 1l'~rinievvelclen iti· 

'liJnı· ckrar faalin•tlerinc mii~audc 
1 ~1ir. · 

lleş .. 1 t gun evve gelen 

Ski Dahiliye nazırı 
ıı~ ~ehmet Ali 

~llrı Beyoğlunda bir 

~ .. otelde öldü 
%1q .. ~~ evvel memleketimize 
~llijj~~gunü haber verdiğimiz yüz 
~ieh erden eski dahiliye nazırı 
~Yo~et Ali bu sabah saat· altıda 
~-alb h unda Kontinantal otelinde 

f' astalıg1ınd ··ım ·· t ·· ~eıct·~. an o uş ur. 
t~has~gL ~ün Kuzguncuktaki ak~ 
ıı~ile b~ z.ıyaret ettikten sont\l a· 
~ttJ~ ırlıkte Kontinantal oteline 
detten~ ~1ehmet Ali uzun müd 
~ats rı Anjin dö Puvatrinden 
'<>ıı g~ı b~unuyordu. Maamafih 
llı%r nlerınde bazı gezintiler yap 
~~ ~~Iastalığm tesirile dün ge· 
teıı ~te buhranlı bir surette geçi. 
llaia~ hn1et Ali sabaha karşı fe· 
taııın~~ş \'e getirilen doktor buh· 
.Citti~nüne~ geçememiştir. 
~tıQe11 ~e agrrlaşan hastalığı yü· 

~esi son saatlerini koma halin 
~1ları ~:n.:ski dahiliye nazırı, ya-
eıı<lis· Utun tedavilere rağmen 
~iııq~ne gelememiş ve kalb sek· 

h,~~n~ S<>? nefesini vermiştir. 
-~lnq uzerine derhal hadise 
~~tir a zabıtaya malfunat veril 

~ab;ta. 
~İtti bu sabah otelde, ölünün 
~hkiJt llıuhafaza altına alarak 
. öı~~ başlamıştır. 
i~ıı ~ Sebebini resmen tesbit 

1 1lıaıi 
0 

ın ~orga kaldırılmak ih· 
~1ehıtıe Yardır. 

.~en nı··et Ali umwni harbi takip 
l.'tit' k U~reke devrinde Damat 

01al'ak ~bınesinde dahiliye nazırı 
llıenııe}( ulunnıuş ve uzun müddet 
ta ~~ :

1
;. ~aric~nde kaldıktan ~n 

~ere!{ tlıklerın affından istifade 
&elrnişti. 

İiatayda belediye 
% seçimi 

~ f.aıt ~·a, 1 l\ biit" 5 {A. A.) - Hata-
~hxıi Un §ehirlerinde belediye 

ıtı'Un sabah başlamıştır. Bu 
ıı.ı ıf· tle her ta.raf ba•,....,,,.1,,.r-
,, .. l.lslen · J•......,..,. 
'llllat lll.~tir. Her yerde da -
b t Saltnnıakta ve ı....ık b .... k 
b co6kun1 ~ uyu 

a. ırıa k llkla r8,. 11andıkları 

D 
sında geçen konu~manm manah- derdest edilmem isin, "bütün. me. 

O•• r t F r a n s 1 z nüfihi bu idi! murlarını. hafiyelerini lıtanbıılnn 

1 t 1 
Filhakika, o günlerde ben de dört yanına ııaldırmış. Eier eline a ya \'aziyetten şüphelenmeğe ba5lamı~ geçseydim, bütün ömrümce, bir 

vapuru 
Berlinde hava 

·o U t) rı.) d ı tım. Zira, bir müddettenberi pç- sinek bile öldüremiyen zanllr 
U .a şimden ayrılmıyan "fahri yaver,, ben, lttihat ve Terakkt erkl.nnu 

Çem 'lerlaynı n nutku !erimin sayı<:ı çoğaltılmış; adetleri katle teşebbüs cürmii ile darağa. 

defi 
Alman tayyaresi 

foplarile bir 

düşürüldü 
Paris, 16 - Fransız ordu ku· 

mandanlığı ta.rafından neşredilen 

son tebliğe göre, Almanlar dün 
gece, Moselle ile Sarre arasında 

birçok keşif kolları dolaştırm15 ve 
sürpriz mahiyetinde bir takın. ta
arruzlar icra etmişse de hiç bir 
muvaffakıyet elde edememiştir. 

Fransız keşif kolları, cephenin 
her noktasında faaliyet göstermiş
lerdir. 

Sarbrücken'in garbinde 
döcllosu olmuştur. 

topçu 

Wissembourg'un şimali gaıbi-

sinde, baskın hareketlerimiz bek· 
lenen neticeyi vermi'itir." 

Cephenin heyeti umumiyesinde 
zabtedilen arazide sağlam surette 
tutunan Fransız kuvvetleri intL 
zar vaziyetinde ve her ihtimale 
karşı hazırlanmış bulunmaktadır. 

lar. 
Muhtemel büyük Alman taarru· 

zuna gelince, Fransız askeri mn

lıafili, bunun yakında ta.hakkuk 
etmesi ihtimalini düflünt'rek 
türlü tedbirleri almışlardır. 

Alman tebhği 

her 

Bertin, 15 (A. A.) - Alınan 

ordusu başkumandanlığı tebliği: 

Şarkta iş'ara değer yeni bir 
şey yoktur. 
Garpte dUşmanın zaif faaliyetine 
tarafımızdan mukabele edilmiş -
tir. 

13 teşrinievvelde, Birkenfeld
dc, diğer bir düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 14 teşrinievvelde 
her iki taraf ehemmiyelli faali • 
yette bulunmamıştır. 

İngiliz amirallığı tarafından da 
radyo ile bildirildiği veçhile, 1n_ 
gilizlerin büyük "Royal Ook,, 
zırhlısı bir Alman denizaltısı ta. 
rafından batırılmıştır. 

14·15 teşrinievvel akşamı, şi • 
mali Almanyanın bazı mmtakala
rında :rabancı tayyarelerin gürül-

Varşovada 
kolera salgını 
Şehirde 80 binden 
fazla yaralı var 

Amsterdam, 14 (A.A.) - Po· 
lonya hükumeti nezdindeki ecne
bi devletler elçileri, Alman hiL 
kumetinden, işlerini tasfiye et· 
mek üzere üç gün için Varşovaya 
gitmek müsaadesini almışlar'dır. 

Telegraf gazetesinin Ber!in 
muhabiri tarafından bu hususta 
verilen bir habere göre, diplomat 
lar vagon restoranda yemek ye
meği ve Varşovanm suyu süphe. 
li olduğu için, trenin verdiğinden 
gayri su içmemeği teahhüt mec· 
buriyetinde kalmışlardır .. 

Bombardıman, su yollarım tah 
rip ettiğinden şehrin suyu ceset. 
!erden kirlenmiştir. Tifüs ve ko· 
lera, şimdiden kurbanlar vermiş 

bulunmaktadır. 

Vaziyetin bir hülasasx yapıla -
cak olursa, Varşovanın, hemen 
tama.men tahrip edildiği söylene 
bilir. 80 binden fazla yaralr, ba.. 

rakalarda ve gelişi güzel yapılan 
meskenlerde barrnmaktadır. 

'Omitsizlik ve ıstırap tasavvu· 
run fekdindeldir. Varşo-vada ölen
lerin hakiki miktarı henüz tayin 

tüsü işitilmiştir. Hava dafi top· 
çumuz faaliyete geç:ın.iştir. 

Berlinin bombardımanı 
şayiası 

Londra, 16 - Berlindc evvel. 
ki gece tayyare defi toplarının 

faaliyete geçmesi hadisesi dola _ 
yısile lngiltcrede alakadar ma -
kamlar İngiliz tayyareleri tara -
fmdan Berlinc bir hücum yapıl -
madığım tasrih etmektedirler. 
Londrada salahiyettar mahafil, 

bu haberi tekzib etmekte ve ne 
!ng'iliz, ne de Fransız tayyarele
rinin dlin gece Berlini bombardı
man etmemiş olduklarını be) an 
eylernoktedir. 

Alman resmi makamları evvela 
İngiliz tayyarelerinin Berlin üze. 
rinden ve çok yüksekten uçtuk _ 
!arını bildirmişler, sonra hadiseyi 
şöyle izah etmişlerdir: 

"Yolunu kaybeden bir Alman 
tayyarccisi, cumartesi günü ak -
şamı Berlin baraj arazi.si üze -
rindcn uçmuştur. Hava çok bu -
!utlu olduğundan, tayyare iyice 
teşhis edilememiştir. Ha,·a dafi 
topçusu ateş açmış ve tayyareyi 
diişürmüştür. Tayyareci paraşüt
le atlamağa muvaffak olmuş ve 
yaralanmaksızm karaya inmiştir. 

Boğulan İn ~iliz 
bahriyelileri 

Londra, 16 Torpillenen 
"Royal Ook" zll'hlısmda 800 su· 
bay ve bahriye r.eferi ölmüştür. 
Kurtulanların yekfınu 414 e baliğ 
olmaktadır. 

Resmi makamat, İngiltercıtin, 

harbde maruz kaldığı bu ikinci 
ehemmiyetli bahri ziyaın hangi 
şerait altında vukua geldiğine da 
ir şimdiye kadar hiçbir tavzihte 
bulunmamışlardır. 

İngiliz amiralliği, Alman iddia. 
larrna rağmen, Arc Royal tayya_ 
re gemisinin ne batmış, ne de ha 
sara uğramış olmadığını tekrar 
beyan etmektedir. 

Dört Fransız vapuru 
batırıldı 

Paris, 15 (A. A.) - L'intran
sigeant gazC'tesi, Fransız bandı

ralı Nuguet, Breann, Bretagne ve 
Luisiana vapurlarının, son gün -
!er zarfında b:ıtmldığını ve tay
falarının kurtarıldığını haber ver 
m€'ktedir. 

Almanyada 
köpekler 

hizmete altnıyor 

hakkında birden üçe, dörde kadar çıkar - cmda salle.naca.ktım. 

İngiltereden bazı 

izahat istiyecekmiş 

\ 

Londra, 15 (A.A.) - Diploma· 
si mahafilinde İtalyanın yeni se
firi Bastianininin Londraya mu· 
vaseletinin İngiltere ile ltalya ara. 
smdaki münasebetlerde yeni bir 
devre açmakta olduğu mütaleası 

serdedilmektedir. 
Roma, daha geçenlerde ltalya· 

nm Çemberlayna sulh müzakerele
rinin açılması için yeni bir takım 
tekliflerde bulunmak tasawurun· 
da olduğuna dair olan bir Berlin 
haberini tekzip etmi~ti. Londra. 
daki İtalyan diploması mahafili, 
Bastianininin Londraya bu kabil 
teklifi hamil olarak gelmemiş oldu· 
ğunu açıkça söylemektedirler. 

ltalyanm şimdiki ihtilafın bu· 
günkünden daha hakiki olabilmek 
tehlikesini arzetmekte olduğunu 

idrak etmesine medar olacak ~re· 
cede diplomatik ve siyasi tecrübe
si vardır. Binnetice diplomac;i ma· 
hafilinde Bastianininin ifa edece
ği ba~lıca \'azifelerden birisinin 
Çembcrlaynm son nutkunun IJ1€d· 
lı1lü hakkında izahat almak olaca. 
ğı söylenmektedir. 

Bastianiniye İngiliz başvekili
nin nutkundan daha kati ve daha 
yazıh malfım::ıt Yerileceği şüphesiz 

görülmektedir. 

Alman ticareti 

"Cenubu şarkiye doğru 

istikamet,, almış 
Berlin, 15 (A .. \.) - Milli ikti· 

sat na7-m Dr. Funk, Almanyanm 
İngiliz ablokasının kendini mah· 
rum etmekte olduğu iptidai mad. 
deieri diğer yollardan tedarik ede· 
bileceğini beyan etmiştir. Nazır bu 
sözleri Viyana fuarında söylemiş 
ve şunları ilave etmiştir: 

"- Alman ticareti, cenubu şar· 
kiye doğru istikamet almıştır. Ve 
bu hal, mühim bir hadisedir. Al· 

rnanyanın cenubu ~rki ile yap. 
makta olduğu ticaret ile alakadar 
bütün me~eleler ile iştigal edecek 
hususi büro ihdas olunacaktır.,, 

Sovyet Rusya 

tılmıştr. Bereket versin iltica ettiğim e.e-
Bu hal, ba~ımın üstünde dola- nebi dostum, ha.yatnnr kurtarmak 

şan tehlikenin bariz bir delili idi. için şu çareyi bulm~tu: 
Derhal Tepebaşmdaki apartıma- Bir İngiliz bahriye neferi .elbi.. 
nımı terkederek nüfuzlu bir ecne- sesini sırtıma geçirdim, ağ.mna 
bi dostumun evine gittim; orada da bir pipo aldım! 
üç. dört gün saklandım. Eve gelen iki İngiliz bahriye 

Şimdi sırası gelmişken Talat neferi ile birlikte bir lı:ag via1ci 
beyin mertliğinden tekrar bahse. çektikten ~nra. onların orta-amda. 
decek ve onun, şa.hsıına karşı sokağa çıktım! 
gösterdiği insani alakayı anlataca. Hiç unutmam, İngiliz b&hriye 
ğrm... neferleri bana bir iıııim de bul. 

Saklandığım gün, Talat bey muıılardı. Yolda giderken: 
babama gi:r.lice haber göndermiş: 
"- Doktora söyleyin, kaçsm!" 
Demiş! 

Talat beyin, lsta.nbul muhafı. 
zrnın garazkarane tavrı hareketi 
yanında pek dostça tezahür eden 
bu muamelesi, onun da Cemal be
yin hakkımda husumetini gayet 
iyi anladığını gösteriyor. 

Cemal Paşa, aradan seneler 
gcc:;tikten sonra bile, ne söyledi
ğim sözü, ne de kinini bir türlU 
unutamadı! Hatta, bir gün. eski 
Şehremini General Operatör Ce. 
mil Topuzluya, benim için: 
"- O doktor yok mu, o dok

tor... Elime geçerşe asacağım!" 
Demiş. 

Keyfiyeti, aziz dostum General 
Operatör Cemil Topuzlu, bizzat 
bana gülerek anlatmıştı! 

Gerek Talat paşanın gönderdiği 
haber, gerek General Operatör 
Cemil Topuzlunun naklettiği söz.. 
ler, Cemal Pa.şanm elinden yaka. 
mı kurtarmak için ecnebi bir dos
tumun evine saklanmakta ne ka
dar haklı olduğumu gösterir. 

İsveçte casuslara 
tedbirler 

Stokholm, l5 tA. A.) 

karşı 

nebilerin kontrolü meaclcsi, ye • 
niden daha ciddi bir şekil almış~ 
tır. Salahiyettar makamat, ya -
hancıların garlara, fabrikalara ve 
limanlara girmelerine ve fotoğ • 
raf makinesi kullanmalarına ma
ni olmak salahiyetini haizdirler. 
Ecnebiler, bazı nakil vasıtaları -
na, ancak mahdud miktarda ol · 
mak üzere kabul edileceklerdir. 
!kamet tezkereleri bazı mahalle_ 
re hasredilebilceektir. 

Şarki Karahisarda 
sıtma menbaları 

kurutuluyor 
Şarki Karahisar 15 (A.A.) 

Geniş bir sahada sıtma hastalıl!;ı· 

na yataklık yapan ve kurutulma
larına karar yerilen yedi adet göl 
ve bataklığın doldurulmasına dün 

"- Conit" 
Diye hitap ediyorlardı. 
Ben de ağznnda pipo, hllliı bir 

Galli İngiliz §İvesiyle, kellmt1eri 
yuta yuta konuııuyor. fakat iki
de birde göğsüme bakıp bakıp 

gülmekten kendimi alamayor • 
dum ! Çünki, sırtımdaki elb:dıeye 

iki askeri madalya tak~tt? 

Bu halimle İngiltere anavatan 
filosunun açık göz ve "hidmıatt 

vataniyesi mesbuk., neferlerinden 
birine benzeyordum ! 

t~te, bu kılıkla rıhtmıa indim 
ve Hidivye Meylliyn kumpanyuıı 
nın tngiliz bandrralr oımarıiye 
vapuruna kapağı dar attım! 

Pire'ye çıktıktan BOnra Ati.na . 
ya, oradan da Pri.se kaçtım! 

Pariste hayatımr yeniden ttı· 

zim ettim ve mesleğim olan dol 
torluk ile iştigale ba~ladım. 

Bir müddet sonra, Mahmut ~ 
ket paşanın katli vakası oklu. 

Bu hadise, üzerimde, çok eliır: 

bir intıba bıraktı. Talat pa~ ile 
vukubulan ve sonu geilniyen mü· 
lalcatlarr acı acı hatırladım. · İtti. 
hat ye Terakki ile üç kere yapıdan 
müzakereler, eğer müsbet bir neti
ceye varmış ve böylece siya~i ihfr 
ra"ların önüne geçilebilmiş olsay· 
dı; meşrutiyet inkılabı tarihinin 
bu yakın kanlı sahneleri ne tahak 
kuk ve ne de tekerrür ederdi. 

Fakat, çok yazık ki ne İttihat ve 
Terakki, memleketi bir fikir ve his 
uzlatma!'ı il:: idare edebilmiş; ne 
de, e\ velce görüştüğümü söyledL 
ğim Sadık beyin tesis ettiği Hürri· 
yet ve İtilaf fırkası kin ve garula· 
rr bertaraf edebilmişti. Hatti., biı 
bile, İttihat ve Terakkiden QOk da· 
ha·fazla Hürriyet ve Itillftan mu. 
halefet görmüş, onlann, ~ hafif 
tabirile, yersiz muamelelerine ma· 
ruz kalmıc:tık. 

Mahmut Şevket paşanın ölümii 
sıralarında, memlekette öyle bir ha 
leli ruhiye hadis olmuştu ki bu ve 
bunun devamt bizi nerelere götür· 
mezdi, acaba? 

Uzak şarkta faaliyetten ba~lanmı~tır. tık kurutma ameli· 
yatma kaymakam, beleqiye reisi 

Eğer, araya umumi harp girme
miş ol!'aydı, memleketteki !ttihat· 
çıhk, ltilafçrlık cereyanları ve bun 
lara inzimam eden diğer muhalif 
grupların hareket tarzları içtimaf 

. 
vazgeçmemış ve hükumet doktoru ile diğer ala· 

Paris, 15 (A.A.) - Siyasi ma· kadar memurlar iştirak etmişler· 

hafilde Sovyet Rusyanın uzak dir. Kaza merkezinin umumi sıh
şarktaki faal siyasetinden asla hatini daimi ~urette tehdit etmek· 
,·azgcçmemiş olduğu beyan edil· te olan bu göl ve bataklıklarm 

mektedir. pek kısa bir zamanda kurutulaca· 

So' ret Rusyanm Japonya ile ğı ümit edilm:!ktcdir. -----
çarçabuk bir mütareke akdetmi~ ı· •••• •· •• ........... ,J 

olmasına ehemmiyetle işaret o!un x 9 
maktadır. Bu sürat, Tokyo ile 
Moskova arasında bilhassa balık· 

çıtık mesetec;i hakkmaa yaptıan Yeni bir macerada 
müzakerelerin bctaeti ile bir tezat llnher o'rn~ tıt•ııl;ı.rı, Xl) u JlC'l.. İ) i 

taııırl:ır. füı kudretli rwlis hafi~c
~ sinin perşembe Rünii h:ı~lıyacıı~ı
., mıı yeni: :r rna('era~ı, sizi. hiiliiıı 

m:ıecral:ırı gilıi ic;inizden sararak.> 
; lıir sint'ına seyreder JZihi pt>şin- t 
j den :-;iz <le siirl'ıklcnr<'cksiııi:r.. 

Pe~cmbe günü lIABER'bı 

~ 3 iincü s11.hlfcsine muhakkak 
~ • göz 

bünyemizde namüt.enahi tahripler 
yapacaktı. O derecede ki muhtelif 
:;i) a :;i partilerin kaynaşan ihtira~· 
lan mütemacliyen aksülame11cr 
tc,·lit edecek, senelerce hatti ·ne
.;il!erce bu huzursuzluğu duyacak 
,.e ya~ıyacak idik. 

Pari~te iken bunları düşünüyo::, 
çok üzülüyordum. Aradan~. altı 
ay ~eçti. Rahatsız bulunan babam 
tedaYı için, lstanbuldan Parise 
~eldi. Kendisini, beraber çalıştı 

ıtım tıb füıtadlarma gösterdim 
~eticedc, bütün muhalefetime· ra'" 
men ameliyat yaptırdı. Fakat ar:ı 
dan 18 gün geçtikten sonra, 19 I 
kanunu~nisi içinde, zavallı baha 
cığrm öldü! 

t.a.l'liııi oşarak cumhuriyet halk 
"ı::t'ıı:ı.eıt ~anızcti.erine reylerini 

_ _ __ ......;:ı.ı.ı:ı;u...,~---~---....!...........3~t -· ··-·~ 



SU N DAKiKA 

Moskovanm Finlandiyadan 
talepleri gizli tutuluyor 

:Helsiriki, 16 (A..A.) - Hükfunet \'e r~mi mahfıller, ~J\ yeder bır· 

lifi tarafından i~ri sürülen taleplerin ~en it>aret o!du;:::.ınu H.a ctmt:" 
mekte. fakat bu talepler :hakkında ecnebi memleketlerde ôola~aıı ~yıa 
larm esa<:!IZ c(>lduğunu beyan eylemekt~irler. 

Finlandiya nazi partisi, ~~e Berhne bir murahha~ heyet 2ün. 
dtrmiştir. He}''1İ kabul eden ikinci derecede memurları, Fılar.dr~ a 
mcnrııatlerinin Alman saha ı haricinde bulunduğunu beran etmi~lerdır 

llc}•et, meyu · -0larak a\·det etmi~tir. 

"Roya~ Oak,. ı n batışt kar~ı s ınd a 
lngtltz gazeteleri 

L<mdra, lG (A.A.) - Cazctefer, Roral Oak'ın ziyaınrn tngil~erc 
i'in ağır bir darbe olduğunu kabul otmckte, ancak bu 'kabil darbı:'.erin 
lrıgilıcrenin <lenızlerde sarfctmekte oldui:'U cenkç\tyaııc gayreti arttıı. 

maktan ba~ka bir netıce \·crmıyı.-ceğrni söylem'.!:•tdiı1er. 
Times gazete i diror ki: 
"IJcni.ılere hakim olmak iSlİ}'en. bu hfıkimiyetin h:!clc1iııı f>·l:mcr:;c 

amade o1malıdır. Bu ara mı. güre! gemilerin ,.c o gemilerden claiıa git· 

zel olan ırısanların zıyaıdır. ,.\ti ilet, ce:.ur e\ latlarıwla:1 b::ı~ıl:a ·ının ziya· 
ına a;•lıyacaklır.Fakat diğer e'\ifıll;m deniz üzerinde ifa e~k.:-c ·len ,·azi_ 
lenin muhat.aralarına daha büytik bir ze\k ile g,ij"i; g.:!:-~~~lerdir ... 

Deyl.i Telgıal, y;ıuyor: 
Jngılt.ereye indirilmi5>0lan bu kabil darbelerin netic:! i. daima onun 

k<' .. ndi cvlatlarmdan maktul cJü-:-eıılcrin ö!ümlerınin IYJ.:ı gilm~mi5 ol. 
dı.ığunu i· bat eclt.-cek .. urette ha .. ~k l cımeledui istcm:!k o:ın.ı~ur.,. 

Dcyli Hera'd, gııa .,,ete:-irxJe o u. mu~tur: 
"Royal Oak, battı. Fakat filomuzun kuwcti \e mü.! ~~i.riyeti hu· 

ün ho- zarn:mkinden fazladır ... 

Almanya - Estonya if i1a fı 
Tallin, 16 {A.ı\., - Alman \'e E tonya hükumnLl~ri ara ı.mda \1 · 

manların tahliyesi meselelerilc alfıkad;u hir itilftf ak~e~i'rn ~hr. 

iktisadi me,elelerde mii-:külat çıkmış ı~ ek bunlar ~nradan halk· 
dilmi"Ştir. 

\lk Alman ,·apurunun ha taları 'c ihtipdan alarak pazarte~i gü. 
nü Tail ınden hareket edeceği zaıınt:d ı lmekt~, r. 

Hasan ecza deposun
da çıkan yangın 

Depo sahibi i1e 
muhakemesine 

maznunf arın 
dev am edıld4 

Eczacı Ha.sanın Bahçekapıdaki 

deposu, bu .9Cncnin mart ayında, 
bir geceyarı.sı ı;lkan yangınla ta

mamen yanmadan bir sene evvel 
çıkan iki yangın sonundn kı~men 
yanmıe. söndürUlmüştıi. 

Birinci yangm ''gazöz özü., 1-
mal edilen kısımdaki .80badnn tu 
tu~an kilğrtlar yüzlindı-n olmuş, 

790 liralık lJlr ?.arar ika etllktt>ıı 
nonra söndüıUlmüştU. lld ay son_ 
.r:a da lltincı bir yangın flit odl'L· 
mndan cıkmıştı. 

Anadolu :tigort& şirketine 100 

bin lirayl\ gorta edilen depoda 
birinci yu.gma aeb~ıiyr.t vermc-k 
ten suçlu oluak depo tıahibi Ha
san. brdeşi. Abdi ile işçi .Mihal, 

:Ali ve Mı..ta!annı Uıc;:n.ııcll &'Jliye 

cem mahkemttıinde görülen mu· 
hakemeienne hu ~balı da devam 
~, ·yangm tahJdhtnıı ya _ 

pan sigorta ehpcrlm dinlenil _ 

miştir. 

F.cucı Jla.ıwllıı kard~i Abdi 

mahkeeıeye gelmeud,ti. 
,Yf!'?'lorin&a ve1dlleri Sadi 
göndemri lerdi 

J<'akat 

Rimyı 

tık dinlenilen §2.lıid eksper İh
am d dl ki: 

- Ha.san CC7.a d(.'lf>OSWlıda arka 
tu'lcaya üç yangın olmuştur. Bu
nun birincisinde Uıhkilcıta ben 
ıittim. Ateş ıııohffdan sirayet et· 
ntiıo;ti. "Gazöz özlCi'i •• atılan su _ 

larl.3 bo7:.ulmu.5tu. ~cı ~ccihlc 
oonı.ber hv.rr!adığnmz raporda, 
yanguım sebehinf meçhul göete _ 
rertk 7At'a.Tt 790 lira o1anLlc tcs

bit eUJk. Ha.'"11 da para.~rru şir
ketten aldı.,, 

diği ifadı•de şayanı <likknt lıir 

noktaya temM edc'h Şevki çnğr _ 
rıldı. 

Şevki yangının sobadan nnı!rl 

rıktığını, sular atarak siindür<lü. 
ğUnU anlattı. Müd<ll'iumumilikle 

vPrdiği ifadeyi t:e okundukt11n 
:ı<>nrıt kal.ıul etli. I<':ı.kal ı)P.,·lci bu
rauıı: 

"- At.eşi .söndürmf!k için att1-
ğnnız .sular ~sen bozuk olan 

g:ır.fü; özlerini de ııılatmışlı .. , di· 
yordu. Sadi Riz:ı l.ıu noktanın 

la \'7.ılı ini istedi. ~ev ki ifadet'linl 

df'ğ~irmc>ğe ve "etıL"len,, kelim~ 
!!inin yanlışlıkla kaydedildiğini 

iddiaya kalklf}tt. ~adi Rl1.l\: 

- Biz zaten, dedi. yaııgrna l'IC

bPbiyettcn men'i muhakeme k.a. -

ran aldık. .A.sıl sigorta ~kelini 
dolaudırma.ktan suçluyuz. Ben 

bu noktayı müdafaa.mda belirte -
ceı':im.,, 

Muhakeme cc:r.acı Necibin * 
nlma.,ı için kaldı. 

General Blomberg 
Paris lG (A./\.)' -- Oeune ga. 
zetesinde ~1m. Tabouis, Berlin

den aldı6rı bir habere atfen Alman 
ordu unun eski ba .kumandanı 
Fledmareşal \'On Dlomberg ile yük 
sek rütbeli dört Alman zabitinin 
Ba\•,ycrada ki.in Land·berg kale
sinde mahpus bulunduklarını bil. 
dinne!ctedir. 

Bitler & Land:.bergtc me\kuf 
bulund~u zunan "Mein-Kampf.. 
bm1ndeki kitabını yazmı;tr. 

Bundan ra sif;'orta ('kı.ııpc:ri Yukardaki haberde Hit!erin 6 
SA.bri, hukuk müiıaViİıl.<i.,,._N-................ C)ıQldc mar<.;:al ii~ dört zabitin 
dinlenlldt .,,,. eoıa~~'Ha.nm .~ifıni emrettiği-tnih edılme. k-

~ . 
yanında. ioçi olatr. TO eYnılce~ tedir, 

Alman taarruzu 
Sardan bekleniyor 

(B&t ta.rafı \ lnciılt') 

J mara'.'>mrn da toplanacağı tahmin 
edilmektedir • 

Çembcrlayzı, çar~m~ günü 
beynelmilel vaziyet hakkında be-

yanatta bulunacak~u . ı 
Şimdiye kadar 300 r:ıuhtelif 

arr.uz icrasına karar vcrrnı'k 

mecburiyetinde kalac-:.ıktır. ı;ı;~r 

Almanya, lıuna karar w·recck o. 

l:.ırı<a bu IRarnn:un bir hava taıır. 
ruzu o!acağı, ln~iltere ve lrıl;lliz 

harlı gemileri uzerme bu) iik lıa

,.a fılolarının .!'IC\ kt•dill'l'<•ği talı -

mesele hakkm:fa sualler tert1p uıu1 olıınabfür. Bu muııııtll't ıc1le 

edilmi' ve tescil ett1rib11~ c;lup barb \'asltalan ııah:u11nda ,p•ni 

bu sua11er bu haftcı içinde nazır. 

!ardan sorulacak ve nazırlar bun 
]ara cevap \'ereceklerdir. 

Yarın biribirini müteakip so· 

rulacak suallerden sonra Vinstcn 
, Cörçil. Royal Oak zırh lrsı'lın ne 

gibi ahval ve serait .dahilinde zi

yaa ıı~rn~ı~ oldu~ıı hakkınrla 

l>cy~natta bulun3caktır. 

Ba~vekilin heranatı üzerine 
kısa bir müziikere yapıhcıı~ı tah 
min ecJilmektedir. 

Mclıalif amel: fırk;ısı, harp 
iktıs<!l.:liyatının faaliyetlerini tan 
zim meselesini ileri siir~ccktir. 

Am~le fırkası, bu tı.nıi:n is'ni 
temin etmei;e bilb2.s a mc:.r.ur e. 
dilecek bir nazırın tayin et'ilme· 
sini istiyec.ektir. .Muhalefet fır

ltasr. Sir John Simonun ~imdiki 
vanf~si ile birlikte bu vazifeyi 
<le ifa etmesi11e rira göstermek. 

t:dir. 
Almanya suJha 
ra ıaşı.cak mı ? 
Paıis, 16 - H olanda da ~ıkan 

T~legraf gazetesinin Bedin mu· 

hab:.ıi, garpta maruz: bulundu -
ğu ta:r.yik:n nihayet bulması t.ak 

dirinde Almanyanm ~en1ş bir 
ndcs alacağını, fakat Çcmberlay

nın istedi~ şekilde mü~bct 

fcda~arlıklara riza göstermeğ~ 

mütemayil olmaı:iıj!ı söylenmek. 
tcdir. Mumaileyh biraz itidal gös 

lt'l ilmesi m'thtıali v:rtdır. 

Çembcrlayrun nutku biraz da 
ha fazla takdir edilmektedir. U· 
mumi temayüt bu nutkun en az 
itilafgirizane telakki olunan fıkra 
lannı yeniden gö-zden geçirme~ 
merkezindedir. · 

BerHndcn Bale ~azetelerine 

gelen haberler, şehri k3p1ayan 
ağır sükutu belirtmekte ittifak 
ctmektedirkr. Diploma.si maha. 
fili de dahil olm;ı,k üzere herkes 
bu sükütu, büyük askeri hadise-

c~rnr('n~iz k(•-:iflcr ~-apılnıt" ol 
du;;:unılan yenide ·ı hahscdılırıl'klc 

\'e bu kc:;iflcrın oınırniiıdı>ki lın\'a 

la:ırnını e:;;ıır~'>ltıdıt ıırtn~ a c.;ıkıı -
rağı sö~ lenmeltteıhr. 

ta!y.anı.ı vaziyeti 
Homa lG - S:ı ' fılıı) L·ttar -;ıya-i 

maııalıl•Je, İltcl}<tıırn \<Wfdı, r<.•-.· 
m~ıı m,ıha-amatın ba-:l<m rıcm<la 
layın c,JıJmıı; o!an ~klırıı muh:ıla· 
ıa t"tJıyur, } ani m ıtey~ı~;,kız bır ın. 

tız;ırdır. l·akat bırçok kım -cler 
'ardır ki, harp uzarsa Y<' iht.ılatlar 

c.lv~unlT'-....a hal-yanın l>unun dıc;m· 
da kalaımraca..i!ı zannmcladırlar. 

halyanın si~·a--i faaliyeti, şımdı 
Tuna ha\-za mda \C Balkanlarda 
tel.:.3 üf etmeı..:t.edir. Yu~tı-1avya· 

nın ta,·a~s.utile. Mac:ıri:>tan ıle I<o· 
manya arnsında hir anlac;ma akte. 
dilmil:tk halya, buna müzaheret 
etmi::tir. Balkanlarda y~anc na· 
zik noktayı Uulgaristanm Dobnı
ca üıerindeki müdckiyatı yü· 
zünden Bulgar _ Rumen ıniinar;e· 

b·ltı le~kil ediyoc. Şim1i lta\ya. 
e;fült-rini Soryaya te,·cih 1..-tmi~tir. 

İtalya. Tuna ooiri1eri arasında 

bir sulh bkıku t~kiline çal1~1yor. 

Pari.;, 16 - Romadan b!ldirıl· 

diğine göre Italy.a. --ulh için hiçbır 
t~hbuste bulunmıyaccıktu. Zır:ı 

hal~a iy~\~İ m~ıhafıli. büylc hır 
le~hbü..,ün rıclı\: • \er~mı) -ce~ım· 

kanidir . .. 

General Game~enin verdi 
ği ızahat 

Paris. 15 - i<'raıısır. orrluları 

başkumandanı ~enenı.l Gamelın, 

Fransız ortlusunun C<'phr>de :!8 

kilometre g~ni~liğlnde bir arazi 

z~ptr.tmiş olduğu, \'e bu arazitl<' 
bulunan dinRmit \"e kapırnlann 

Frnmn,.; a~k('rlerinin harekatını 

ı:;-üçlrştirmiş bulunduğunu. 1939 
harbinin bir uzun sabır harbi ol· 

!erin başlangıcı gibi telakki et •

1
. duğunun akıldan çıkarılmaması 

mektedir. Almanlar, bir tavassut lılr.ım~ldiğini :ııöylemiştir. 

teşebbüıı;ünii memnuniyetle kar. 
şılayacak olmakla beraber, Hit· 
ler hiçbir bitaraf memleketin ta
vassutunu istememiştir. 

Holand& ve Belçikadaki Alman 
propagandasş ldurmadan artmak. 
tadır. Lcihey ve Brüksel Alman 

scfarethanclcri servisleri çok faz 
la genişlemiştir. 

Almanya, nereye hücüm 
edecek t 
Paris, 16 - Brük.cıcl<lc ı;ıkan 

"Libre Beljilt" ı;v.nt<'llinin fh~r

liıı muhabiri. Alnı.anya.nın Jo'ra.n· 

M ve İngiltere ile anr.ak 13 birin.. 
citeşrfo 1!139 cuma gimündr>nberi 
llAkild l\ureUe lULrb halinde bu _ 

Junma.ktJl olduğu müt.Alea.•ıında -

dlT'. Bu muha.hir iyi maliımat al

T!UlAt.a olan mah:ı.CHin kendisine 
v a•k. b • aşagı a ı eyanatm ) 3{111m11 ol-

duğunu alvc P.<iiyor: 

' '- AJman ordw;unun :Majino 
hattına hücum etmek emrini ala

c:ığınn ina.nmaynuz.,, 
:Muhabir diyor ki: 
"P.crlinde 1-'ı;msrrJarm nf'.'n ü· 

zt'rin<leki köprflleri berhava eL 

mclı-ri bir ihtiyat tt'dbiri ise bu_ 
na ihtiyaç olmadı~. ~ünkU Al -
manyanm riyet \"e t.a~avvurlan -
nın böyl<? bir t'?dbiri muhilt g58 -
terecek mahiyette bulunmadığı 

mUtalea..<:tZ ileri süriitmektedir,., 
Muhabir ilave P<Jiyor: 
.. Almanlar, böyl~ söyliyorlar, 

fa~at İngilizlerin Almanyaya 
karşı tatbik etmekte oldulı:lan 

alMoka t.m'iratı o .kadar ~etli-
d. '-' 'I' ı..:- ~ 
ır "' Almanya, yakında uu- ta· 

Fransız G eneralle r inin 
sözleri 
Parüı, 15 (A. A.) - "Le 

Temp.s .. gu:ctetıinin hususi mu_ 
habiri. diliJmanla temas halinde 
bulunan ordu kumandanları ge _ 

ner:ıllerin, hnrb muhabiı·leıine va 

ki olan b<'yanatını nakl~tm,cktc -

dir. ~neraller, Fnı.nl'ltZ , 11efor -
bC'rliğin.in intizamını hatırlattık -
tan ve lı:rtalar tarafından, niı1ııc· 

~ 

tro cüz'i zı1.yiat pahasına k:l7.a _ ... 
nılan mevzilerin mükemmelli~ini 

bc>lirttikten sonnı. dC'nıi:;lerdir ki: 

1911 harbile bunun arasında ne 
kadar fark var. I larp malzemesi 
olarak hemen hiçbir şey sarlctmi· 
yoruz.;rahkimatımrz o kadar sağ
lam ~urette yaprlmı~tır ki du~ma

nın, bize s:-ı<lece taarruz elm('"İ i
çin y1ğınlarla efrat ,.e malıcme 

..,arfetme ·i lfmmdır. Bizi J\1ajino 
1 hattından na ıl t~rdedebilir? i' ... 'l· 
1 manımızdaki bazı taarruz hareket· 

teri, intihar demektir. &;yleyin, 
tekrar edin ki, zaman geçtikçe, Ye 
saitimiz inkişar etmektedir. G<-çcn 
her hafta İngiliz ordu unun talim 
H': terhiye·i artmakta, toplar ve 
avcı tayyareleri yapılmaktadır. 

Bu müddet zarfında menabiini ye 
n:!etebi!ITl<'k için li.zimkilerlc mü-
33\'İ vesaite malik o!m1yan Alman 
ra. terazide i.gal ettir_ri k"fenin 
rü!.'.<ıeldiğini görmektedir. 

Bu harp. :-ahır. yani mancYiyat 
harbidir. Şimdilik biz imha? edi
yoruz. Halk da. a~kerler de anla· 
malıdır ki her geçen gün bizim lc
himl7.c,geçmek1:.edir 4 

Finlandiya Sovyet 
Rusya ile an !aşacak 011a 

(illô!§ tararı l inddc-) iRu.'l)"R ile mesai birliği Y9~ ~ 
SovyetJcrin il"ri sı.irmü~ oL mak suretiyle veyahut ' ~ e 

duklan ınütalcbatta pek o kaüar .Finlandiya tarafın::lan bu t·~ 8 
acul davranmamış oldukları ve adale.mı tahkimi. FaJuı.t '~ F 
bu mutaleootm klılt'i,nı<'.n bir iıL halde ;eni§ bir siya.'!li t('a~ 
tııııaloın mahiyetinde olmadığı aai mi.'>3.kı a.li.di şarttır. , 
nıııtalC'a .. cıı !'lcrdcdilmcktcdir. l\ihayt-t kar§1lıklı _yardan ııı' 

1'rnian1.hya gazeteleri, F.inlan - .~akı kalıvor. 

Diğer .tarnftan Rul'lyanrn ~ 
lnnıliynya yapmakta olduğu Jl'. 
cat Ucarl'tinl tensik etmrJc ı.f 
zusunda ol<lufu SÜ) l<ınmekl~ 

diynnın mı>mlt-ketin ~P.rPf ve ta· 
rıııırııırrtıııi ihlal C'd~~k her tür
lii r-;ıı.rtı n~ddetm~ğc kar:ır \'ernıiş 

olclu ,.';'unıı t c-baıiız Pttimıektedir -
ll'r. 

Mosko\"a<lan a1m:ın bir telgraf, 
)lo"lı<ovaıl:ıki müı:ı;ılıitlcrin hiçbir 
şı.)' ııı <loslluk lıa\'atiı tl'iııde mü • 
?~'lk cratıı. c:levam:ı mani olmndı~ı 

ın tıt:ılt-asınıla bıılunduklal'.llıt bil • 
clinnektc<lir. 

Finlandiya hnlkının \içte hirL 
ııin umumi sc-fcrb"rliğinin ' iı · ra -
sındaki siiı-:tt C',ı;ııebi memleket -
]f'nlc ha \'rel uyıındıı mıştır. 

Teklifler nedir? 
Finl:ındiyaclan nlrıı:ın \'<' bıı~t -

l:ırmın kontrolü a<e;Ja kabil oanı-
~·an haberlere nazaran Sovye,tıc· 

rin SC'rdetmiR oldukları mütalC' _ 

batın :azamisi şu <ılduğunu sö.rle_ 
mck mümkündür: 

Comşt.adt önündeld Uç kGçiik 
.ada ile esMc.n evı:clcP. tahtiye 
cdilmiı:J olan Hogland adasına 

SovyeUcrin, var:ıyed ctme:ıi, 
Fin1andiyanın ô'!n11bu şar:ki 

münteha noktasındaki Hontioe'nin 
kinı.lanmnsı, 

Aaland adal:\rı 

rivayet vardır: 
hakkında iki 

Rusva ültimatom mabrycı.W 
crait 

0

'<1ermeyan l"tm kten itil~ 
mamakta ve yukardaki es:ıslııJ 
hilindc mü7.akera t .k:\,jusırıı 

bırakmaktadır. Bıınlarn rrııı1'' 
So\',.)'etlerin tEıvir:lf"ri Çsrrlifl ~ 
.bilinde ufak !bir :tMlıtl ıtrrlcl 

Finlandi'"I\ ticarctme f'>oı:o<l3 
J • d 

Bc\'n?. Üt'rıiz ara:ırnd·ı'kı k:tDlll 

iı;tlfadc hakkını hah~ı>tmrk olt 
r.:Lkt ır. 

Reisicumhurun bc;yanst' 
Finlaırrliya Cunıhur TC'ııı;1 ~ıı 

cihan matbuat rr,urne..55ılleritıC 

diği b~yanatt.a dcmlıı.;tır ki: ,, 

"- flu!rıın1n. 19J2 dl" t>ıt.1 
aktettiği \"C mli~addit be\"tlr 
!el konferanslnl'dn, ~ası üzCı1ı: 
.i~rar gfö;terdif;i ademi vc:ı 
paktına rfayet ec!eccğıni UJ]llll 
nıı." 

Sovyet f iiosu EstonY-'~ 
Tallirı , l:'ı ( (A .A ) - '6 • 

o~IPden )'onrll Sm·j'Pt filrJ!!U, ~ 
lın ıır.ıklıtmıcıa dı-ııurlemıı•tJr. f 
!o, ıkısı zırhlı ulnıak U::.t'J'C il 
mitlen murrklı.cptır. 

Batırılan Fransız vapurları 
tU:ı~ tıı.ndı 1 lnı•itlc) 

'1UO ki~i. pazar gimiı lıir lnı:iliz 
lırnamn<la kar•ra çık;ırılmı~tır. 

Kurtıılanlar aı asın ela 1-a lınlar 

ve çocukJJr d.ı huluıımakta<lır . 
Hunluclcırı lıanl .. m iki saat kaı.laı 
suyun içirııle kcıl<lıkt<1rı ~unra 

v.ık'a mahalline gdc:n İngiliz 

harp gemile.·~ taıaf ;;;dan kurta. 
nlmışlardır. ö~nlcrin 15 kişiden 

ibaret ol:luğu zannc<lilmekte<lir. 
(Breta~nc) vapurunun sandal

ları denize indirildiği ıaman ka

dınlar ve çocukl&r tahtelbahiri.n ı 

attığr obüslerin dağılan parça. 
lariyle yaralanmışlardır. , 

Vapur mürettcbatmm ifadesi· 

ne göre, vapurun içinde yedi kişi J 

yaralanmıştır. (Brctagnc) san -
dalların denize indirilmesini mü. 
teaki.p batmıştır. 

Yolcular, sandallardan birkaç 

tanesinin atılan mermilerden kul 

lanılmtyKak hir h.:slt g< ıdı, 

söylmıekteı1iı h:r. sf 
Birçok yokulcr tnıdat i~ 

verildigi T.arnarı tecrübe y;ı;ııl 
ğını zannettikleri için ~trafl3r 
<la obüslerin patlaılı~ını ı.;öfl; 
hayret etmİ§lerdiı . Ka<lır.la t 

ha7.ılan pijamalarının iistiil'I~ 
leliicele mantolarını giycrcl< si 
dallara binmis1erdir. Eir ıııus': 

c)t 
leke askeri 7 yaşındaki kar 

ne yarclım etmex şarttylc bİ'oı: 
çuk saat kaı::lar yüzdl!..'..;;ten ~ 
kurtarılmıştır. 

(Louisiane) vapuru, ke:ıdİ~ . . ,et 
durduran tahtelbahire )'1} t" 
vermek istemediği için topl~ P 
trrılmıştır. Vapurun birinci . 
biti ölmüş ve tayfalardarı tıl 
nin gözü ~ıkmıştrr. 

(Denizlerde faaliyete '1ail' d!' 
ier haberler 3 üncü ııayfacU r ........ ~·· .. ~-· ·-w ........ _ 

Küçük Hikayeler Müsabakası 
llabn, cdebİJ&ta meraklı \ e bilh&'\!lia e<kbiyatın .. hi"irr.•• 

kısıııih! nıl'~;;ul olan okU.)UC'uları ara.~rnda bir müoıahaka te~ 
<•tmhlir. 

,\lü-.alıal.Rya l~tirak edecek hiknyt><'ilcrin ~iinılrl'f'<"cı.ıe~ 
ri hika.)l~kr arasrnılıın ~e~ill'~<'I< 90 hikiiyc llab<>rılr: n~rrı:_,. 
l~rck, h''r otuı hikaJt'dC' biru cltme ile, en ~itteli bulnnAI' uÇ 
!tiki) P '~ilcrc-1', 90 hikiiyrnin Df'Şrini müt~akip clcleo f!dil~ 
9 hikayeo araır.mdan ıla birin<'~ iklnri ve üçüncü hikayelt"r a'!t' 
!araktır. 

H.\'CF:R idıı.r("f;;f bu ~f'kildf" aynJa.<'.ak 9 hlkiyfld<'n birin<'fre ı:h 
tı.in<'iye ıo, üçiin<'ÜJe 7, 4 ün<.'iidcn 9 uncuya kr.dar be:-cı" Ji1' 
\ rrtt('}dir, 

Me"t2u ve şaırtBar 
lliki~·o mÜ4Rbakasmıı istirak ~in kat'i 9urette ıvutlY~ ~ 

mak ~rttır. Gönı.Jeriltt<>k hikay'eleriu meTI'11la:rm1 eıtf!i'tP l.t 
mü<ıaha.ka~l\ ~ir<'f"• k olanlar ~erbe<ıttirlcr. Rlki.yelPrin hiı;b t.. 
,J'ttde inti,ar ctmi. olmama"'· ancak,1me\ T.UIR.rm yerli, hSrc)'tJtl 

li olmMı, hlkiıyc tclmiğfne uyt;Un yai.ıtnu, ve ~rtk s•h
1

, 

claldilo cttirilmi5 boluoma.•ı, ki~ıtlann ~alnt'7. blrrr tattı>fL11 
... ..ffJf'• 

vazılmış ,.e h<'r hlkii:\·enin 100 kt'llmedtn fazla olm&m.t\.<öt :"'"•' . 

• Göad<'til~k hl~iretcnleo iyi ola.alan "Mtis3baka" loJt,_arı· 
ı-t• . 

'- " -. eamara~ı takip edilerek n~rt<lllm<-ye bt>,elan~ 1.,ıı , 
Hiil:rcrer, t .. tanbal Ani.ara C'adde lndrı Raber ga7efe5i ı 
Miidürlüfüne "Hikaye mü~abakMt'' kay<lile ~öndf>rilmefıcifr. [ 

.. ~ 
········ ··· ··· ·· ······••ı•• · ···· · ······ · ·· 
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c~51~~~ı 
• • vazan: VASFi RIZA ZOBU 
u lik n1açları - 14
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eşikfaş Fenerbahçeyi 4 - 3 lslanbulspor da Galatasarayı 3. 2 yendi .3it~=~:~ab~~~:~c~~~~ık:a~ş~:,arı 
::e,Lbabçe stadında! h\'C Bteışikdt~'rn 4-3 galibiyetile nL celf'bnclıi. Bu Im~atı ka<;ırmıyan 1~ Süleyma11jre stadı kadar kıymetlı' kalır 
ı... --ı "1.aş • 

4 
ayf' C'n ı. tan u spo.rlular üc:üncü gollerinı 

r • H d b l Sül~ymaniye l!t~dmd~ oyn&n-n tncrbahçe : 
3 

e:ı bol müsa a 'as1 de yaparak maçı ga.libiyclle bilir· 
t' ~ Jkinci küme mütı..bııkalaıııl\rn tı~-
e.n~rb"h Feneı·bahc;e stadında yapıl:.ıcek mcğe muvaffak oklualr. 

"' Çe B "kt lic~l<?ri sunlardır: 
tı. 1\ d - eş:ı • aş maçı olan Hilal - Topkııpı maı;:nda S 

tt 'l:'oı.a iköy sahasında vcdı bi_ "er~f stadı 
• "l\ln ;,· • fülallilcr muay_,·en saatte saha- · ., 

~ihıae 
0

, ır ınerakh :ı...,.i:lesi ö- ya gelmediklerinden To11kapı Alem ar 2 
ı\~ • 'rlandı. Takzmlar hakem Y J d t 
~tıLııl akının daveti)lC sahnya hükmen gailb iJar.. C'dildi. 1 ız 

1\ arı • H .,.. k Gunün ilk marı ih:ıd 
ııı lel'd zaınan şu ·1ac dizll- itil - :ı 'Op ·ap1 

kümr-
d~n Alc-m~larla Yıldız 

l' ı: Dün Kadtköy stadrn<la Fener 
. ~ltetlJııL-
(ilı ·~<': b:ıhçc &şiktaş maçmda.n e\-V<'I 

\fi t:~ • IA'bih, Orlıan _ Ef'•,-ıt. Kuleli askeri lisC'si hcndhol takı_ 
• ı:ı F'k 
4\at \ ' 1 -~ - Küı;iık 7\kret, 
.,. , a ar ... b"" C • 
· •~,. • ..-. 11, .asn. 

-;·"~nı.;. 

•Nıın . 
li11,\\>Siıı N Mi • Hüsmi. Faruk _ 
11aı.~, ~~a.(I, n·yv.i - .ihralıim, 

() ' '>~br· co- -
J '· ·:-ı·rcr, ~sref. 

!ar,~~ Fwı~rbahçe!.l r haşladı
~"lat 

1 
an Beşık'laş kalesine 

ttl ı., nctılt:l'l3 d H . il il -·· ">!' c usn n n ı.;u_ 

l't<!a a. rııuaahalesilP bu akın :ra: 
'al 1 &'\...• 
~ h ·. ~·nıcat sarı lfıci'H rt-

l'll u ·rır ltilll.iycU kurduklar. gö. 
~ltı . 7 . . 
rı,.. i!lt tf'h!'ıncı. dakikada ~~ :ne-
"'- ~t • 1~ 1ı şütiinü göriiyo -
'1~~~ t 

4
1?1n •. çeklig-ı 'bu §Ütü 

'"~aıı tı ~u:el bir pionjonln 
F' b:ra!,tı 

ı::ıı~ . . 
,,_ r Us•·u· ı·· ~.. J . • X::u ' n ıc,u C""am cdı -

llJ ı:oı ra la 'S şik' ı; ka!m;i i.. 
<2 ·tehlikesi dfllrn atlatıvor 

· ınc· · · 
· İııe 1 dakikada B !fil.-ta.5 a -

. •l\ t oJ.an bir l"Om<lıl'de sold;ın 
~ 11: ~ir IOlüddct kale önlc
L t ··l'll . tiktan sonra F .. :mdm 
~· ~ üe 13,,. 'k -

'·'I "" 1 ' ı ta;:; ıı,glarrnı. ta.. 

mı ile beden terbi~1eı>i eğilmen 

kursu hendbol Uıkrml:ırı uasmda 
yanılan müsabakada :{ulcli'ilt r 

ı;eldile.t·. 

Taksim Stad,nda 
Ortaköy: 3 
Kale : 1 ıı 1 k u suı·etı eFencr 'Jk sa-

ıı.:'11 san -nnı.a.ğa .muvaffak oldu. Günün ilk ~·unu ikinci .küme-
~a ~a~ ~ an onra RC' iktaşhlar den Ortaköy takımı ılo Kale ta-
,~ "c h U~ <lynamağa ba§ladı- kımlan arasında oynandı. Orta -

;kı ~t>rn:r Ut~da. F(>ner ka.ksine köylüler düzgün tir oyundan son 
ar l'ıtı oJdu, fakat &sikuıs _ ra maçı 3'1 kazandılar. 

111aıııa11 1 
kollıcclcrdcn bir netkc 

"'' 
1 ıı.t- Beylerbeyi : 4 tıler · 

a'l"asm<la o~·n:md. ve ncticNlc 
Alem hr Yıldıza 2.0 galib geldi. 

Vefı 2 
A tınhığ' 1 

lı('yC('atılı bir an ... 

takımları arasında oynandı. 

Ylı!ıkrım Tarık Öıerenginin rda. 
rC'.sindc takımlar sahaya çıktık -
!arı ,.akil şu kadrolarla yer al -

Yrfa: .\zat - \'ahid, Siilerman 
~iikrü, Liıtfi, Abdüş - Mehmet., 

G::ızi, Hakkı, l\luhtr-:cm. lfoserin. 
I\a.,ım pa":-a: faale _ I:i.i':-1 ü, Se

lim • Cafer. Hüı.t·~ in, l\lümtllZ -

İbrahim. İhsan, Jlayri, .\li Said, ı: ll~la r bundan sonra tekrar ' Eyüp : 1 
t~~t,·ı r ı-ı vasıtn. c:.ı'lc hu··cunı• lk" · m ç E";'b ı·ı,., B"'vl .. rb" ~ . 

30 
... _ " ıncı a ··.. " "J ' "'· Oyun başlar başlamnz Altmtuğ 

t>,: 1.i ııncu dakilmda Yn - yi taktmları arasında O''na.ndt. <\"' !{ - " mulıacimlcri derha lVda kale • 
l:ı. 1,. Filu ett-en aldığı bir ltcr !ki devrede de düıgün ve üs-

a • t:>n"rı"ıı ·ı . . •ııağa ,- ı u:ıcı sayısını 

" () ıııı. nıuvaffak oldu. 
~ t:dı ~atı,ıılıklı hücumlarla de.. 

~Ut~for-... ıı inci dakikada bir 

'I'?' ltaı h~curnunda llakkmm 
lı ~Oltıll:~e çektiği süt Lehi
~ ltaıtk ~l"I>h. Verilen p-enal
~ vu ~ 1 guzeı bir r;ütle go'c 

tün bir oyun çıkaran B~ylcrbey_ 
lıler maçı 4-1 gı:- lip olarak bitir-

diler. 

İstanbulspor: 3 
Galatasaray: 2 
Taksim stadında günün ür.;üncü 

maçı ol:ın G:ılataf.aray - 1stanbuJ· 
spor miisab:ık:ısı. bu seneki lik 
maçlnrınm ilk sürprizi olmuş V(' 

bu maç 3_2 lstanbıılsporlualr ta-

~ ~Ilı~ ltıkmıınm ilk sayı
'lt ~~l'lıl r~ oldu. Bu golden son· 
ı~lı:ı!ia ~n bir B ~iktaş hücu -
~ ~r('.ti a~rnın çektiği şüt ka. 
~,_ "'ııl! c ıafrndan kazanılmr!jllr. 

t... ıta~ b' .arparak F'cneri mu-
Taknnalr muayyen saatte şu 

kadrolarla sahaya c;ıktıla. : 
~'fllı \'t •l' Col tehlikesinden kur
~ıı~liıı !devre de bu ekildc 2-1 

ehi Galatasura~·: Osman - nuulı, 
ne neticelendi. 

sini sık1ştll'mağa başladılar. Fa -
kat tecriibesiz Altıntuğ muhacim 
!eri bir tiiı lü gol yapmak fırsa

tını bulamadılar. Ve birinci devre 
biitiin tahminler hilfıfına olarak 
0-0 bcrabctlikle neticelendi. 

İkinci devre başlar baı,lamaz 
Altıntuğlular hemen Vefa. kale _ 
sine indiler ve derhal gol yr.ptı

lar~a da hakem daha. evvel c:m_ 
dük çaldığından bu gol sayılmadı. 

15 inci dakikada bir V cfa a • 
kınında Muhteşem HakkıdAn al -
dı;ı bir pası güzel bir ı;üte tah
vil ederek Vefanın ilk golünU 
yaptı. 11\ıi\ .S:ılim - I<:<;:fak. Em er, Celal -

ı lt llt•'\•r Ut>dii, !-lalfıhaddiıı, Cf'mil, IltHhıri, 8 . d k'k d l d 
ı.L <lJı I • H:: Scrafim. 1 ınei a ı a a ~r ::ı _n n tbızukn 
"l.ıı; da bir pas alan Altıntug sa~içi ~ -
h~.llıırıa ··ı· Vrc~e Bc§ikta lılar j.,tanhulsııor: :S:ıim - r:ıruk, "lia " :ık h lcri ve kaleciyi de atlatarak takr. 
' liılar ir tadilat yaparak Jlayri - Tarık. SPyfi, ı•:nYer -
~ ,:t l'ihaF'evz.i orta hafa alın· 1''ahri, Hasan, Süle;\ nıan, Cihacl, 

"'· d da cenaha geçiril - Orhan. 
~lt 
~ 11~,,.~ . 
~a~· O~·naıı ~ "Be~ıktaşrn daha düz. Devrenin ilk dakikalarında b~ş 
~ '~ada ;;ı gtjriiJüyor. 4 üncü hyırn tc,•azün devre iıntidadmca 

bir rahim Hakltıdan aldı- de,·am etti. lki takım dA. sC'ri ve 
"dr. Da~1 .• 
•t~ tcıt ta guzcı bir şilte tahvil canlı oynuyorlardı. llk golii ls _ 
~ 1• ll k.krnıının ikinci golünü tanbulsporlular Cihadın aııyğı ile 

ı. 1l'nı- ... taşın üstünlüğü devam .Yaptılar. Biraz sonm da Budııri 
'IQ.f • 42 i . , 
ıı~ aHa :Be ~Cl dakikada Hakkı Calataı;arayın beraberlik golünü 
~ ile at !l~kla§ın üçtincü golü- yaptı ve devre Ll berabere bit-

lt ,, rtıa ''·ı 
'lı ı;r,ı li' ""' muvaffak oldu. ti. 
ıı~ ~ iıı~n~rlU.cti gayrete getir- !kinci devreye yine süralli bir 
~tıd 01aıı. bi ::ıkıkada FC'ncr lPhi· F.ckilde başlandr. Galatasaraylılar 
ti ;'lı. cı0 ~ r kotnC'ri Fikret doğ- lıücum vaziyetinde. Sarı kırmııı-
1\iı t!tıeı-ıı1~1Ya kaleye havale et. lılar hakim oynamalarına rağmen 
\ı{I ~n Arcı.- r tarafından marke e- gol yapamıyorlar. Nihayet Eşfak 

1"" '!Illet Ar t - 1 'b ~~tı llcr d .. ı opu tntamadı bir gol yaparak takmımı gaıı 
~!· C U"\;n .. lı oJd .., cu sayısını lnı.- vaziyete soktu. 
l.ı u. 1 

a~l' ~Old"n Bu golden sonra daha can ı oy 
1\i~ ha~.,,. ısonm Fenerbahçe - nama:!a başlıyan tsta:ıbulsporlu -
~ııı· ·ııaya b ~· 

'ı 'il ~ · a aldı. Fakat Hüs lar mukabelede gecikmediler ve 
~l'~ zeı nı .. d 

l() lfoJ at u ahalclcri Fener· beraberliği temin ettiler. Bundan 
t,l'tlu. ~u ltıak fırsatını vrırmi - sonra Gaaltasaray galibiyc': go -

l\lnii çıkarmak için. İstanbulspor
lular da beraberliği muhaf::ıza i. 
çin calışıyordu. Ji'akal lstanbul -

.-... h·· ara~ IA . lltunı.u ·apılan bir Beşik. 
,:llı(I ıı0ı_ 1

11da Sabri Fenl'r ka-
~ıı.c·· "U arak 

rnının bernberlik sayısını yaptı. 

Devrenin sonlarına doğru Hakkı 
~luhteşcmd~n ::ıldığı bir pası gU. 

z~l kullanarak Vefanın galibiyet 
sı:ıyısmı attı Ye oyun da hu ~ekil· 

de 2-1 Vefanın galibiyetilc niha-

ye' lendi. 

Beykoz 2 
~üleymaniye O 

Şeref stadında gUnlin eon ma.-
er d::ı. Süelym'lniye ile B~ykoz 

takrmlan erasında cıynandı. Ta_ 
kımlar sahaya 11u kadrolarla çık-
mışlardr: 

I3irinei devre mütevazin gCçti. 

Devrenin 3onuna. doğru Beykozlu 

Kazım takımrnın ilk sayıııını kay
detti. 

!kinci devrede Sülcymaniye ha 
kim oynamağa raşladı. Beykoz 

arasrra daha tehlikeil hücumlar 
yapıyordu. Bu ara Kazım bir gol 

daha yaparak takrmmı 2·0 galib 

A-.a~fohı 2 
Gahh.spor O 

Anadolu ile Ga! .. l:t"flôt takır.tı-

ları araıımcla yapılan ~ünün ilk 
maçr :?.O A'nadobnnn taiibi)'t!lil~ 
bitmiştir. 

Kara~\imruk 3 
Pera 4 
Bu sttı.dda ~ilnün t>I\ My,.~Anll 

maçı K({nıgünı:rükle B~~·l'Jğlu"rıor 

takm1ları arasındıt bynanfü. Mt:ıç 

1 3 Beyoğlusporun \ehil'I~ d~vam 

ed~r'kctı htı.~k aruımd::ı. ~ıkıın klv 
g::t yfö:Unden banm oymııı tatil 
etmek rn~cbutiyetind~ :.aldı. 

D1vutpa~a 3 
Galataspor 1 

Günün üçiin<:U rnUs&btlıtteı O&· 
Yutpa~a ile Gala.t.ag\l'nçl~r takım_ 

larr ııra3mda oynandı. N~tictde 

Davutpaı-alılar maçı 3.1 kıU:ılndt-
l~r. 

Karagümrük stadı 
Alt1nhil!t 2 
Bozkurt 

Dün Karagümrük ısaha3ınd& 

Alttnhllal • Bozkurt takımları a· 
ra.stnd& yapılan hususr maçı Al • 
tınhilalliler 2-1 kazanmışlardır. 

Ankarada 
Profesyonel gureşler 

Ankara, - Merakla beklen • 
mckte ola!\ proft8)1>nel !lerbe$t 

güreş müsabakaları bugün öf -
leden evvel, 19 Mayıs stadında 

binlerce seyirci önUnde yapıldı. 

11k olıuak küçükler arl\Bmda 
yapılan müsabakadan !IOnra Matı
dıra.lı Meh.nıetlt Dinarlı İsmail A.-

re.ıımda. yapılan mlle&bakada İs -

mail 5 dakika 30 saniyede tuşla 
galip g<'ldi. 

Bulgar Dimitri Pançefle Mol.. 
la Mehmet arasındaki müsabaka· 
yı Mehmet ikinci devrenin orta _ 
lımnda tuşla kazandı. 

Kara AU ile Habeşli Kasım Ta-
fari arasındaki nıüsabakayı Kara 
Ali 9 dakika 12 saniyede tuşla 

kazandı. 

Tekircla~lı ile Alman Villi Mu·n 
erasrndl\ki rniisı:tbaknyı da T11tkir
dn~lı stokiz buı;uk dakikada tuş

la kazandı. 

lik maçları 
Ankara. 15 .._ Hl Mayı• ttad-

~·omunda. devam eden lii maçla_ 

rında. Muhafız güeil GUn~~le yap· 
tığı m.Usabakayı 6_2 k&Hnmn.trr. 

Jkinel nıe.ç, Harbiye ile Kırık-

kale takımları a~·asında oynandı 

v~ neticede Harbiye 3-1 kazandı. 

At yarışları 
Ankara, 15 - Eufiin hipodrom 

ds. yapılan sol'\bah&r &t ykrı~l!rr 

binl~rce meraklı tara.fmdıı.n bU -r ı. ıı !folu Be!jikta~m dl:lr-
1\ O}.ı nU de . t • ~~- ·~u. D a maga muyaf- sporlualr arasrra da hücumlar vaziy~te geçirdi Ve maç da bu yük bir alaka ile takip olunmuş-

ı ı. evren· b ı:.. 
'\lıılllı ın undan son - yapıyorlardı. Bu sı.rada bir .ll>tan_ !JCkilde 2_0 Beykozu.n. galebcsile . tur. 

Güz~! P~şte .. İnsanı, koynun· 
da.n ayırmıyacak kadar mebzUI 
e;ll!nceleri yar . Ama biz daha faz 
:a kalamıyarağız .. Yolumuz öyle 
uzun ki .. Taaa, Kri~tof K.oıombun, 
rumurtasını oturttuğu memle:.:ete 
,.;adar gideceğ: z .. Bı.hün ga~ retım: 
.\vrupada bir harp patlamadan, 
bu uzak dirara gidıp ye dönebil· 
mele .. 

Itafazan Allah; Almanlar bir 
halt ederler~. bu diyarı gurbetle 
halim nice olur! Ncvyorkun ahçı 

dükkanlarında bula~rkçrl:k etmek
ten gayri elden ne ı;:elir.. \ akH~. 
buda rivayete bakıhr~a , nayırlı, 
ui(urlu bir me:-.lektni~.. Tanııımt') 

milyonetlerin, cihan~üınul siı~ema 
sanatkarlarının, bu acaip n~emle· 

kette, ilk tuttukları i'in bu ,lldu· 
ğuna dair sütunlar dolu::u yazılar 
okur dururuz ama; benim yaşta· 
ki insanların dôkülecekleri bir yol 
değil.. 'Bulaşıkçılıktan nı"lyoner· 

!iğe tırmanmak için bacaklarımda 
aıtık derman yok .. Onun ıçın. 

bu seyahati birafl eYvel bitirmek 
lazım .. Yok--a \'aktimiz olsa, sizin 
:önünüıc dü~r: zengin re5im galc· 
l"İsini, büyük n'l.üzesini, haynnat 
bahçe~ini gezdirir. Bahçenin ka;w 
:ıt yanındaki ~irin lokantasında 
yemek yedirir. daha ilerisindekı 

büyük sirkte numaralar seyrett ı
rir; yeşillikler arasından akan neh· 
rin kenarında dinlendirirdim .. Bu
raya kadar gelmişken, Peştenin en 
büyük caddelerinden biri olan 
''Andra-.iut11dan geçirir, bizim 5e· 
farete uğrar, size · Budapeştedeki 
konsolosumuzu da tanıtırdım. Ge· 
len geçen yolcuların bütün dertle· 
rile alakadar olan. Türk yolculara, 
\'azifesi haricinde bile yardıma ko
şan, hariciyenin bu iyi yürekli me 
murunu size gösterir, "başınız ıw 
kıştığl zaman kendisine müracaat 
edin!., derdim. 
Dahası var: Bu büyük caddeden 

aşağı doğru inince ikiııci bir mey
dana daha çıkardık ki, ismi: "A· 
dol! Hitler meydanı,.nr taşır. Sizi 
oraya kadar <ıöt~rdGkten sonra. 
sıkr sıkı tenbih ederdim, S-\rdim 
ki: 

- Aman, buraya \'e bu isme 
dikkat edin .. He.rhald~ yakında 

bir harp olacak. Bu meydana is· 
mini taktıkları adam, bir hasta 
~ibi bir ~ün bütun dünyaya saldı· 
rarak .. Dünya inzıbatmı temin et· 
me~i ü~tüne alan mec:hur zaptiy~ 
memurları da bu ha tayı yakala· 
yıp tekrar bağlarla ba~Iayacaklar .. 
O ,·akit, şerrinden korkup, güzel 
meydana, bu adamın ismıni \ereı . 

1\lacarlar da, geniş bir nefes alıp 
derhal "Adolf Hitler platz.. le\'
hasım buradan söküp yerine baş· 
ka bir isim takacaklar.. Delki d~ 
yeni a-;ılan tabelanın üstündekı 

yazı "Çemberlarn platz,, olacak .. 
Öbür sefor gcli§iniıde, bu dcği~ik 
liqi görüp yolunuzu ~a~ırdı~mıza 
zahip olmayın .. O meydan. gene 
bu meydandır. Delfüen yalnız i· 
simden ibaret!.. 

EYet, ne dirordum? .. Oy!~ yl\, 
\ akİt$İtlikten birçok ~üze! ~eyleri 

göremeden 8.yrı'~cağız.. Yok~A, 

Tuna ü4ünde i~liyen tenezıUh \'a· 
purlarında bir aka,m yeme~i ye· 
mck, gene o ~üz~l nehrin ktrıarın· 
daki hesapsız gazinolarda, binblr 
gilzel .ctönül eğlcmdirici, gönül yapı 
cr 1'.laca.r kadınları arasında ak· 
~am safası yapmak, doyulmmı bir 
zevk olurdu .. Ke diyelim; bir da
hal ~fore, Bolbol \"tlktimiıııin ol· 
du~ öbür ~fere ... 
Pe~te ile Yiyanamn arası tahil 

bir otrnobil yürüyü~üy!e a~dl yu· 
kan beş saattir. Yol hiç fenı d~
ğildir .. Onun için, ö~ltden ~onra 

bu dar Pl!Şteden çıkınca, ak~am 

ortalık kararmadan rahat nı.hıt 

Viyanaya varılır. 
lnsan ya~adıkça nelere şahit o

luyor. Bugün içinde bulunrluğu· 

muz için farkına vararnadığım.ız, 

ehemmiyetini an1ayamadı~ınıız 

hadiseleri, yarınm çocuklan hay
retler içinde, kitaplarda okuyacak
lar .. E,;asen öyle bir de\ irde ya
~ıyoruz ki: bu~ün, yanna ne ola
cağını kestirene butti11 dünya ta· 
pacak .. E~kiden. bir "ene wnra ı;ı
kacak bir ha<li~yi dlinden ke·tir· 
nıek kabil olurdu .. Dün~ a ~lem bj-

lirdi ki, <,,..arlık Ru~yamn gözü 13· 
tanbulda idı .. Avu~lurya, O~manlı 
imparatorluğunun tıeli dU~manıy

dı .. Balkanlar günün birinde i~tı\.:· 
!illeri için Dolmabahçedeki ~ulta
nın üstüne atılacak. İngiltere ~1r 
sırı alrnadaıı rahat edemi:t•ecek. 
Fransamn Suriyedeki gözü bir tür
lü sönmiyecek .. Fakat bunlar, hu· 
günküne nazaran, bir t~rbiye da
i re~ınde, zapt ve rapt altında ce· 

reyan ederdi.. Biribirinın göıünü 
oymağa aht etmiş devlet rei~leı'i 

bile, qene biribirlerindcn bah~~er· 

ktın tdeb, ,.e t~rbiyeyi bırakmaz
lar, rencide edecek s<>;ler söylem~ı 
!erdi.. Yapt~kları muahedeler!~ 

verdikleri söıh~ri harfiyen tutar
lar; altına imza attıklaı'ı kı;ğıtiar
da taahhüt ettikleri şeylerin vir· 
~ülüne bile riayet ederlerdi. 

Bir de bugünün politika pazarı
nı gözônüne getirin! Bitpazarı o
nun yanında ı.-uyumcular çar~ısı 

k11dar kıymetli kahT-.. Biztm "Tır 
lumbacı ka' r.a!!ı,; dedi~imiz tarı, 

onların münaka~aları yanmda 
j)Cygıtn'lber na ihati kadar l~m;z 

görünür .. 

Eskilerin, yanlış bir Yir~üle mil· 
~aade etm~melcrine mukabil, bu· 
!!tinilrı rnuahedelerile taahhüt edi
len ~eylerin içinde, doğru bir 'ir 
gül dahi bulana hayyalesselh! 
i~tc bu hercümerç içind~. ru\'arla 

nan yerlerden biri de za\a.lh"Viya 
na., olmu~tu .. Evvelki ~ne, pa~a
port.:ma "A,·usturya,, damıa~ı 

ko~·Rn eller, bugün haçh kartallı 

tnilhürl~rini ba~ıp "Hay! Hitl~r .. 

dedii...tcn ronra beni o tarafa dol· 
ru "elametlcdilcr .. 

Yasfi R. ZOBU 

BelçikaU diplomat 
tstanbulda iktiıadi 

temaslar yapıyor 
Dün semplon elc&.preıiyle Av

rupadan ~el:liiini haber verdigi
nıiz Belçikalı diplomat M. Piyer 
Lakost Parkotelinde bir daire tu. 
tarak ıehrimizde bir müddet .ka
fa.cağını bildirmiştir. 

Bel~ika &efareti maslahat:üza· 
rı, M. Lakostun Ankara elçiei 

olduğuna dair ne!riyatın dofru 
olmadıfını, bu zatın ıeyahati hak 
kında ıefarette malumat mevcut 
bulunm:ı.dığını müracutimizc 

cevaben ıöylemiştir . 

Paaaportunda büyük elçi ve 
nazır payc~inde olduğu ya:d: 

olın ve siyasi memurlara n'l&hsuı 
(Lessc Puse) den iatifade fldt'\'l 

M . Lakoıtun seyahatini-n daha !:i
yıde iktıaadi buı işlerı.e alakıdu 

oldufu söyleniyor. 

:Sclç;ikııh diplômat bu tcı.bah pi· 

yasadı tctkikatta bulunmu! " 
bUyük bir kereste !abrikHı ft'l'\1-
:liiriiyle görilşmüJtÜr, • 

M. Lakost, k~ndisivle ~rli • . ~ 

ş~nl~re bu fabrika ile altklılı d~ 

layııiyle 1stan1>u1.ı eel~ tl,7 
}emiştir. 
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Çocuk 
Bilmecesinde 

sıediye kazananlar 

TU RP RENDESi 
\ 

Yazan: Or. G. A. 
Siz kenldiniz görmediniz nşrklıklan temizlemek hassası bulmuştu. B~e de • yimdi 

'5e,•sayın annenize sorunuz: pek işidilmiyor ama - vaktiyle teklifsiz iki ahbap karJI karııya 

Smmı~~ 
Greta Gar 

aşık f 
Son uc bilmeccmı~ı halledenler: 
(Not: K!ığıd buhranı dolayısıle 

bütün ıazeteler gibi Haberin de uy 
falarını azaltmak mecburjyetinde 
kalması yüzünden bilmerc ve bil· 
mecelerimizde hedh·e kazananların 
isimlerini neşretmek inti1amını kay 
betmi~Uk. Son ü c bilmc,enıizi hal
ledenlerın hep~ini birleştirerek n 
hediye kazananların ı-.inılerini a
şağıda yuı)'oruz.) 

BiR MEKTE PÇA~TASl K,\ZA~ ... ~ 
U çlıUlcü: Rezan lG ıncı ilkokul. 

\•akil J;ütüphaııesı'nden iki~u lira
. lık meklep kitabı almak lıakkıııı 

ka:ananlar 
Uördüncü: -S.elma h.ıylrnl kız lise

si lalebesı, Hc~ıncı: Zehra Şen 29 
uncu ilko1'ul. 

.BiRER ŞiŞE KOl.O:\Y.\ KAZA~.\:\ 
Allmcı: !\urıye Tunç JJc)oglu 

Sırasch·ı, \'edınci : J.selııre cuıaa 
lnönu lı e i, Sckilincı: ll:ıyrı ~·· 
mail• ilkokul, ıJokuzuncu: Ucyoğ 

lu lsmel lnönü ınıf 2 Fü.,ıın İnal.O 
nancu: Doğan Şıışmaz llc) o~lu Uc· 
kür sokak. ~uriye l"onbay ı.:u füc~i 

\"akit küliip/ıa1ıcsindcıı birer küçük 
cep defleri u/ma/; lıukfanı 

J.:a;ananlar 
3:1 - F. Somay Hüyükdcrc Hacet 

sokak !J, 3G - Jl:ırika, Ku.,;uka) a~ur 
~ • kaıJırga caddesi Xo. 163, 'J7 -
liilıııi Bııyar, Taksım AyıJctlc cnd· 
ılesi Verim npartımanı !'\o. 12-1, 
'J8 - Süzan Sakar) a, ciımburıyel 
J.ız fücsi sınır 2. ll. 498, 39 - Ga
lip Orhun, Fatih Fcvıipıı) ıı . cadıJe· 
si H. Dıınişman apartıınaoı :\o. 3 le 
Mülki7e ınufcllişi Hayri Orhun oğ
lu, 40 - (]üzin Uzla), llcybeliaıJ:ı 
Suadiye sokak ::\o. :!i, H - Yılmaı 
Atak, Pendik po5lane yanı 4, 
42 - Güzin Akay, Erenköy Sahrayi 
cedit, '3 - !\ıırtcn Ozcin Kır.ka·· 

. . ~ac maliye teşkilat katibi Fehmi 
Ozçin kı:u, H - Ahmet Ta,tepe lie
lenbeTi ortaokul sınır 3 A. 129 •5 -
Erdeıı Birrct Fındıklı Hardal ~oku
~u vişne sokak 18, 46 - C. Su
yolcu Galatasara~· Ycniçarşı Gülba· 
ha sokağı 3, 

BiRER DEI-.l'ER KAZAXANLAR 
47 - Kayhan Ziyal, btanbul er

kek lJse~i 360, 48 - 1'ürkln ,Çelin, 
Kurtuluş Türkbeyi sokak 76, 49 -
HaUl Tansu \'enipostaııe posla lıi· 
nası, 50 - Aydın Cahn, Be~iktaş 
Necati Ali sok9k 22, 51 - Nuri • 

· Gü.ndU'Z Fatih 5araçhane sererli so
kak 4, 52 - füyazi Arnavutköy; 
Abdullah molla 11okak 46, 43 -
.Sazan, Haliç, Feneri, Hızır çavuş 
nahttllesi çorbacı çeşme soka.le 22. 
5( .. - Hayrünnisa, Unlı;apanı Hacı 
lı:adın mahallui külhan -sokak 7, S5 
- Fehmi Dimici Rakırköy Sakıza
Aacı ortasokak 61, 56 -Fehime' 
Sonumut, K.K. ı .. ~ınır 5. A. No. 428 
57 - Zerrin Büyükokay, Şehremıni 
P.T.T. yanında 2·8. S8 - Orhan 
Akpulat, Taksim Nahiye müdürü 
evinde, 59 - Salilhaıtin Ertüz, Kum 
bpı Gedikpa~a ·caddesi çıkmaz so
kak 27, 60 - Zeki Olcay $ehremini 
saray meydanı caddesi 6•, fil -
Cemile Güler, :Vezneciler .\'idinli 
Tevfik pışa ,caddesi No. HJ, 62 -
Mehmet Ali, Sultınahmet C1lddesi 
~1 de, 63 - Zekeriya TAblm orta 
okul 367, ıı• - Dillnr Bulur Bey
oğlu istiklAl caddesi 251, Kat 1 de, 
Hasan Uzhan yanında, 65 - Kadir 
.Yetkin, Emirdağ Helvacı Süleyman 
o#hı, 66 - Erırin Görel, Lfileburpz 
Hüseyin oğlu, 67 - Jülide, Cenıel· 
köy Emekli Binba~ı Bedri km 68-
Niyazi Durmaz, Çorlu lst15yon cad 
de~inde l!akk:ıl Elma, otlu. 69 .
Adile, Deşikta~ \lalde çeşmesi Nııç 
ka meydanı, 18, iO - SadMc Ay~ı:ııl 
Samatya Hacıkadın cadıje<11İ H, 71 
- Orhan Telmcn Dolmabahte sa
rayı P.T.T. ~eti Şevket Telmen oğ
Jıı. 72 - Sait Aydın, Yedek subay 
okulunda TB. 1 de 1189, 73 - Er
gin Orhan, Tak5im Kazancı Sarma
gir sokak Xo. 41·4, i4 - Yedia Kö· 
ha}, Camcı çeşmesi sokak 41, 

DIRER ŞiŞE )ıfURF.KKEP 
KAZANANLAR 

i5 - Kdmran Ovct, Deşilı;taş YıJ.i 
dız caddesi ?\o. 32, 76 - Zekiye. 
Haydarpaşa D.D. Yolları, 27 .incı 
baret~ kursu 230• t Ahmet lcarde
~. 77 - Muzaffer Onder, Maltepe 
~ilel lisesi sınıf 1. :\o. 5376, 78 -
Güzide ncşiı.ta~ 54 üncü ilkokul 51· 
nır Jl. 79 -,Durr~ar, lstanbul 
kıı orta okul Sınır 2-B. No. 84. 80-
Cemile Dinç. htıınbut 2 inci okul 
sınır 3. A. No. 55. 8 ı - Fatma Hak· 
güder, Kadıköy Yelde~rmeııi Kara
lcolhane caddc..<;i 91, 82 - Şadi A
gun Işıkpa$a karadeniz caddesi 41, 
83 - Sunay Ozdanıar, Konya Nahi
ye tahrirat kAtibi lbrnhim Oıdamar 
kızı, 84 - Bilge Koyunlu, llur:;a 
Setbaşı lpeke,•i cadrlesi, 29, 85 -
M. llazaq, fleşiktaş i~abel Mişesi '· 
86 - Saim Kaylan, Zile, P.T.T. mer 
kez ~efi oAlu. 87 - o~man Sirkeci 
Sahlnpaşı oteli lcar$m lük5 berber 
salonu, 88 - Zafer Denizgeır;, Uııkii· 
dar Şair Ncsfmi ~nkak 24, 89 - U
mit Uıte. Şehremini Topkapı ~adne· 
si 34, 90 - DiJşat Baykal Kandilli 
kı% füe5f ~ınıf s.A. asa. 9t - Me
ral Tınıniner, lıtra inhisul:ır mildü 
rü kızı, D2 - Abdullah Şentürk Is
parta ıı;fitcti{frdt. 93 - Naime Eren 
L;öy kır li•e~i ~ınır 4-R. 94 - Hl\'· 
rlye Sunman, J\adıkoy .lıııı aanat 0-
kulund.a, 95 - Vey~eı F.rt11ınıı t:'s 
küdar Tophaneli oiJunıta puHulc('u, 
Hü~eyln ojftu, 98 - Sait Tuğtekin, 
Sehıadeha$ı. f.f'laftl apartımanı 92. 
!j7 - Haydar Ozrahman Hl\'dar 
P9Şa 11-... !oin. 1fl'!n, !tir - StYin 
F.mekia, Uskiidıır Ye.şildirtlı: bakkal 
-.okak No. ı 5, 99 - r.tmııl Tatan, 
l\ııoçım!):ı~:ı :ı'·nııtı ~01-:ık 11, 100 -
Fntmn Anılac Kalyon~ukuluğu cad 
desi Daracık sokak 8, 

o. büyük annesinin - bayır konuşurken aralarında fikir ayrılığı çıkınca birinin ötekine: 

tu~unu kıtır kıtır çiğneye. - Senin aklına turp sıkayım e mi?. 
cek•ditleri kalmadığı vakit _ demesi, şüphesiz, meşhur kadın hekiminin turpta bulduğu 

pek'ehemmlyetle sakladığı mi. bu hassadan ileri gelirdi. 

ni mini tutjp rendesini belki Eski zamanda bu kadar meşhur olan bayrrturpu yeniden 
görmüJtür. Şimdiki büyük şöhret k azanacak gibi görünüyor. Biri yirmi bet yıl, öteki beJ 
anneler, U6ta diş hekimlerinin yıl önce, iki Alman hekimi bayır turbumın karaciğerde top. 
himmetiyle hiç bir vakit diş- lanan safra kumlarını çrkarmağa, idrarı arttmnağa çok ya· 
siz kalmadıklann-dan kırmızı radı ğım haber vermişlerdi. En yeni gelen bir hekim gazete. 
turpu da, bayrrturpunu da ye- sinde bir Fran-sız hekimi de _ Almanya ile Fransa harp halinde 
yebiliyorlarsa l::la, eskilerin za. bulunmakla beraber • iki yıldanberi yaptığı tecrübelerin ne· 

• manında usta dişçiler pek az ~lduğundan onlar, bayırtur- ticelerine dayanarak Alman hekimlerinin sözlerini tasdik edi-
bunun ıuyunu çıkarmak üzeret·öyle minimini bir rende sak· yor: Bayırturpu iştahı arttırdıktan başka karaciğerden çr. 

lamayı pek ınerlerdi. kan safrayı intizama sokuyormuş. Karaciğer üzerindeki 
Bayırturbunun ehemmiyeti uda::e baharlı olmasmdan ve sancılar bayırturbuyla geçiyor. Safranın çrkamamumi:lan 

iıtah arttırmasn+.lan değildi. Onwı eski zaman hekimliğinde ileri gelen kaşıntı kayboluyormuş .. 
pek mühim bir yeri vardı. ipokrat' bekim akciğer yaralarına Şu kadar ki bayırturbunu, ilaç olabilecek kadar yemek 
ve istiska illetine tutulanlara, ditl«i k~kinse bayırturbu ye- haylice güç lıir iştir. Bayırturpu madenleri tamam faydalı 
dirir, di~leri olmıyanlara da turbun•suyıunu içirirdi. bir iştah yemeği olmakla beraber çok yenilince hazmı güç 

Gene.eski zamanın pelc me§hur bir hekimi olan Diyas. olur. Onun için iyisi, bayırturpunu rendeledikten sonra bir 
karit bayırturbunun §Öhretini daha ileriye götürerek göz. tülbend içerisine koyup sıkarak suyunu çıkarmaktır .. Bundan 
leri iyi görmiyenlere, çok öksürenlere ve o günlerinde çok günde yüz, yüz elli gram - tabii, hepsini birden değil, yarı. 
sancı çeken bayanlara bayırturpu tavsiye ederdi. Hekimle- sı öğle yemeğinden, yansı akşam yemeğir»den önce içmek 
rin 'sözlerine hiç inanmıyan Plin filozof bile bayır turbunun güç olmazmış ... 
iıdrar yolu taşlarını erittiğini, ağızdan kan gelmesini durdur. 

dı - k b l Bayrrturpu suyunun şöhreti daha ziyade artınca, süslü duğunu, bir de emzikli kadmların aüdünil arttır gınr a u 
kağıtlara sarılı şişeler içinl:ie onun da hazır ilacı çıkacağı 

etmiıti. 1 
Orta çafların mefllur kadın hekimi Sente _ Hildgrat er. şüphesizdir. O vakte kadar beklemeğe sabırları o mayıp ta 

kek hekimlerin•hepsini gölgede bırakarak 'bayırturpunda hem şimdiden turp suyu içmek isteyenler de, bayrrturbunu ren. 

Orkestra şefinden 
ra salça fabrikatö 

tutuldu 
Sin~ 

larmca~ 
Teline bit d• 
hi kadın·• ~ 
leri konulall 
ta GarbOnıı# 
bir "E~e• 
da.ıs bulduP 
uvı:~dan ııslı" 
riliyor. 
da gün111l 

zuu, harP 
undan ll()l1r' 

Gaylord Jlauacr imi~! 

Greta Garbonun, !sveÇli 
MSr Morla Stilleri , orkettıf 
Leopold Stokovsltlyi istJılıf 
bu yeni &şıkı Dr. Gayıord 
isminde kırk yaşb.rmda 
Meyve usareleri ve sal~• 
eden bir fabrikanın sah .,,,-

kl d k . k delemek üzere, belki gümü<lten turp rendesi yaptıracakla~ır. 
karın içindeki uzuvlarını, hed insanların a ın a ı a. ~1111111-.ıllllll-!Wlllllııllllll-ııı.lll'llllılll:ı_,_llllll_ıı.llllllıııllllll-ııı.lll'llllılll.,_~---
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Gret Garbonun şimdi oll 

velri Hilsdeki muhteşenı 
nesinden aynldığr yokmUft 
nı stüdyo ile o malikane • 
geçınyormll§. Garbonun 
mağmum tabiatını de w• 

ve neşeli göründüğil de 
aşkında mesut olduğu~ 

saytlryor. 

Asıl deııı 
Cilrmümeohut mahkemesinde 

hlkinı maznuna: 
- 1nJdr beyhude, dedi. B&... 

lıkçı dfHdrhmı .enlıı ' 90)'duğun 
1 

anlaeılıyor. Delil var ellmhıde .. 
Kunun petl: 

- Delil mJ? Ne delili? 
- Karakolda•batmutlar, öıltibı , 

batm balık kokuyormue. 
lıluııun cftldtı: 

Düşünüşler 
~ 

Atk yirmisinde sa.adet, kırlanda. göz yaşı ve azap, altou~m-

* * * . 
En tatlı hürriyet, hürmet ve ita.atin cebir ve ı;lddct sa.yeıılndo 

t.emln edllmek istendiği yerde isyanla elde edilendir. 

• • • 
Hürriyetin bulunmadığı ycrdo saadeti senet dahi temin ede-

* * * 
Küçük bir hak.'>ızhk büyük bir adaletin temelini 

- Yalan, uJ'(hırmqlar ! Ben 
b&lrkçı dükkl.nma lirdiiim za-~ 
man ilıerimde bqka elbiae vardı. 
Eve dönüp elbiıse -Oeğiftirmittim,' 
kokuyu nereden anl&yacaklar! 

.. bilrrlyettn temelinl kurmu, olur. 

JIA.LI ADADA, G'VNEŞ 
CABPllASlr 

- Şlmcll ~ &GPdtim bO baka 
ynn! 

Kurnazlık 
--ı 

tki arlıadaş biraz çakır keyif, 
gece evlerine dönerken bir evin 
birinci kat penceresinde "gazel ıtır 
sak!tlan gördfiler. !~inin 'erdiği 
cesaret ve düsünc.esizlikle saksılan 
almağı kararlaştırdılar. Biri~i 

om~ verdi, öteki pencereye tır. 

mandt. Saksıları indireoekleri eı· 
rada bir polis çıkageldi: 

- Ne yapıyorsunuz orada? 
Amatör lursızlardan biri ham 

cevap davrandı: 
- Ev sahibi arkada~ır. 

Penceresine çiçek ~oyuyoruz, ya
rın §aŞT'Sm diye! 

Polis itiraz etti: 
- Gece -yamı bö)de ~ler ot 

maz. Gündazün binat götftrür ve
~iniı. 

Polisle konu§an htrnı , bunun 
üzttine arkadaşma seslendi: 

- Ver sak~tlan aşağıya; rann 
bizzat götürüp \'ermemiz lazım· 
mış. 

*** 
Bürrtydi alınan medeni insanlar kafese konmuş bir in!Wl, hür-

rtyete kavupn cahJller ormana sah'erilmiş nhşt ba..ynnlar gibidir. 

- Ah ~vgilim! Bu şairane gecenin hiç bitmemesini öyle isterdim ki! 

- Böyle konuştuğun zaman o kadar h:> ,um:ı gidiyorsun ki... 

- Sözlerim hislerimin tercümanıdır. Yarın buradan gidiyoruz ve 
cebimde on para yo~. 

Kadm istenilen parayı fazla 
bulm~tu, müteredditti.. Sordu: 

- Bu kremin yiizdeki baraıfuk
lan izale deceği muhakkak de
mek? 

Satıcı tem.inat Yerdi: 
- Ne cliyonanus efendtm. b&

lo eder mi de sat: mft; geçe1ı c1ln 
bu kremden bir vazo peneereden 
yuvarlandı ve kapmm n.ttlndeki 
siperin oluklu aaçm Osıerfn& da. 
küldil. Ertesi gUntı pencenıden 

baktığım zaman ne görd1bn bal
yor mU81Jnuz? 

- Ne gördünüz? 
- Oluklar dümdüz olmuetu! 

- U:ır:erfnde yamaria l'e9hn • 
l<'rl olan ba halıyı ilt kattaki 
komplara hediye edeceibn. Re
simler ona belki y&ftf yl.r1tmeje 
sev keder diye dttıttr.t10nım ı 

!Kıskançlık 

Yenicami merdivenlerine otur
muşlardı. Birisi ellerile kulaktan· 
nr tıkamış olduğu halde yanında
kinin tuttuğu mektubu ~·üksek ses 
le okuyor, öteki de kemali dikkat. 
le dinliyordu. 

Yoldan geçenlerden birisi merak 
etti \'C : 

- Ne yapıyorsunuz Allah aşkı· 
na? 

c. Vaysmuusr 
"Ben goril değil, 
insanım!,, diyot 

Metlıur ""Tarzan,, cofııJ 
mtlller artık 'Taran" ~ 
111.1': Beannrs bir pntedr' 
kır 9'5ylemJt: 'I 

··-Frak veya mı.okfııl• 

re gttUm mi derhal ~ 
yorlar, Jdmhııl buul~ ol' 
Yor, JclmW fllmlerimde old,_ıf 
bl enemnı g6Pftme ~ 
prip flıaykmna ıeshı.f ~ 
kimisi de ağa~lara tJr1%I 
Jatt)"or. Nerede ise z;yaf 6tl 
Ontlme bJfteğt çty vereceıl 

Halk benim bir goril 
bir lmwı olduğumu ne 
öfrenecek!,. 

KOçOK SİNEMA . 
• Amerikada çevirilen ••Si/ 

·~ cuu.aunun itira!lan,,, 1' 

c~en tem.muzda parifJte 
rildiği zaman Almanyantll ~ 
testoda bulunma.smı önleııı ,
ıUnce&yle sansür tara!~~ 
metrelik bir kısmı kesil~ 
ra göeterilmeeine mUsaad• 
miııti. FUm oimdi Pari!te 
gösterilmektedir; fakat 
proteııto ihtlma.li kaJnıad~,..w 
kesilen kmanlan ilive edW' 
tam olarak.... ...ı., 

• Reji.tör Aleksandr gorr' 
gliterede "Bağdat hrr1lııı'' 
nt çevirmektedir. Bu ~ııı1' 
lu Feirbanksm vaktiyle 
bir film çevirdiği hatırıard" 
gerektir. 

6 
• "San esirler,,, filnıilld 

kadm ve ''BQyQ.k vals,, 

Straull9Un kanın rolldini et 
Viyana.lı aktris Luis JU}11 

livudda gözden dil.şmtiftllf· 
terede rol bulamamJitlf'· o 
kendWiJdn rollerini ço>c 1JJ 
ga1ı bir tarzda oynadığı 
tine "f'llnlmuıdır. ~ 

* İngiliz a.rti.sti Kl a)-f ~ 
ınumt harpte hmn~ ~ 
da harbe iftlrak et:Dleı 
gönnmı yazılmıştır. ..ut~ 
kırk aeki.ı y~mdadrr. 939 

• Fransız sinemacıhğı ~ tiC· 
binde ilk kurbanmı vert1'1~ tıJ 
reji96r Röne Klerin asist3va 
gazete muharriri Brok :di ı 
dır. Otuz beş ya,mda 'erdt 
cephesindeki muha~bel Mektubu okuyan ce\'ap verdi: 

- Gönnüyon mu? Mektup o· 
kuyuverem dedim; eyali gönder. 
miş. Bizim hem~ <>lrnmah bil· 

müştür. 

miyo... 1 lemdar Sı·ne.rt18 
- iyi ama mektubu okurken ı 

ne diye kulaklannr tıkıyorsun? Aşka VeJtı 
- Kan koca arasında gizli şey- 1 

leri bilmek doğru mu ya? Hem J._ ____ v_çı.u.r.u.m_._ 
bizim hemseri çok kıskançtır! 
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HABER -Aksam Postaı. 

Hindi5t:ında dünyanın en e~ki ln~:ınlnrı nrn~ındıı 
- 24- l'Cl:nn : r .. 811sclı 

3:> yılını vıılı~ılcr nraı;ında E:<'Çirmış ()ir .-\lmıın seyyahı 

Sihirbaz, 
arzularımı 

ruhumdaki gi2ll 
bile keşfediyordu 

ı Iintlinin iri pars gözleri tekrar 1 - Anlıyorum .. sen I3ahuranga. 
yüzümde dolaştılar. Gozlcrimin i· ya fenalık yapacak.::ın ~ dedi. 
çine garip garıp bakarak: Sn rrdım. 

- Ne demek istiyorsun? dedi. 
Şiddetli bir istihza ile güldüm: 
.... Ne demek istediğimi herhal-

de anlayacak kadar zekisin Buha 
- Huti! Fakat beyaz bir A\'rupah· 
yı bir Hintii kadar kolaylıkla kan 
dırabileceğini zannetmekte hata 
ediyorsun! 

Duha _ Huti ka~latmı · çatarak 
hayretle yüzüme bnktr. Kirpikleri· 
ni oynata oynata: 

- ~e gibi? diye rordu 
- • ·e gibi mi? Bir beyaz ha~ha 

- Ben mi? Hayır! A::la aklım· 
dan böyle bir §ey geçirmiyorum .. 
Fnkat ... 

- Hayır .. Hayır .. Sen Bahurnn· 
gaya fenalık y:ıpacaksm! ta kalbi· 
nin içini görüyorum! 

.Buha • Ruti kalbimin içiııi gör· 
düğünü söylerken ~özleri o kadar 
müthiş bir haldeydi ki :idcta ken· 
disi bir rontgen cihazının o insana 
buğulu hissi veren koyu ~uaı aL 
tındaynu~ım gibi hissediyordum. 
Bu adam sanki benim henüz ru· 
humda §Uurlanmamı~ olan gizli, 
kendimin dahi haberdar olmadı· 

ağacı eline geçirmişsin! kimbilir 
nereden! nu ağacı önilne gelene 
koklatıyorsun! Onun sarho~lukla 

ğnn arzulanmı görmekteydi? 
gördüğü hayallerden h;tif adc e. 
dcrck iyi masallnr uyduruyorsun! - Fakat Buha - Ruti, seni. ka· 
O ağacın f.Lşık olduğun ve semada Uycn temin ederim ki a la böyle 
(Sabah çam) yıldızından getirdi- bir niyetim yoktur! Ancak herhan 
ğin bir ağaç kadın o1duğunu uydu· gi bir şçkilde eline geçirdiğin veya 
ruyorsun! Çok gUzcll çok güzeli yetiştirdiğin beyaz bir ha~haş a· 
Fakat hiç ağaç insan olur mu?? ğaona bu kadar garip mahiyet ver 

Biran du~ndii \"C rnuıaf ~ bir 
tanfüı: "Moris ŞJvnlye1, dedi. 

Buha • Huti bunlan kar§ın· mene inanmadığımı söylemek is· 
dakini banan etmek için mi söy. tiyorum, dedim. 

Dün ,fu{ am başka bir .şof dr ba· lüyorsun, yoksa hakikaten sen de Buha - Ruti, acr, adeta bir sırt· 
na: bunlara ciddi surette inanıyor mu lan gufü~le güldU. 

- J<'ran ... ız mı m:z? diye sordu. sun? - Ruhunda şeytanın Uyahdır-
- Evet:. 0 kai:iar mUstchzi ve me~um bir maya başladığı hisleri görüyorum. 

kahkaha fırlattım ki gürültüden diye mırıldandı. Bunlar yarın senı 
otiar ü tünde uyumakta olan Hint fena hareketlere scvkedecektir! 

- Fransati:ı bitço:~ me:;-hur avu· 
katlar var .. Acaba hangısi? 

li u.ağım Cavafü birdenbire yerin Sonra yüzühil orma11a doğru çe· 
den sıçra}•ıp §a~km ı;a~kın bakma· virip zirifi karanlıkta ağaçlara ~ 
ğa başladt. Fakat Buha • nutınin rarcngiz nazarlar fırlattı. Sesini - Evet bırçok mc~hur avukat 

olabilir.ı Fakat en mcfhuru .. yUzli fıdetn ~aps.ın kesilftli~ti. yavaşlatarak: 

...... Hanri Robcr'den mi bahset- Gözleri şanki karardılar. - Çok garip insanlar ~·eti~tiri-
mek istiyot'Suhuz.. . Onu yalan söylemekle f tham e- ~·orum .. dedi. Hep ini sana göstc· 

di~im, birdenbire, son derece canı· receğim! - Hayır camın dut bakayım a· 
dı neydı .Lalloray evet, evet Labo. n km tI - İnsanlar mı '.·etio:tiriyorsun? I 51 lŞ • :; 

ray Bir müddet hayret \·c istihkarla - Evet.. Bahuran~aôan aldı~rmı 
- Tanımıyorum. 

- Nao::ıl tanı.n\azsınız ca:ıım .. 
yUıümc baktı. Hiçbir şey söyle· tohumlan ektim! Onları insan ka. 
medi. nile besledim .. Erkek nıaymu '1:-. 

Pol Müni'in Zola~m ha;-atına ela· 
ir ÇC'r'İrdiği mmdc lm a\'Uk:ıtı gör· 
mcdiniz mı? 

Hintli sitiirfüızıı1 yüzü o kadar dan ve erkek insanlardan aldığım 
tiddiydi ki hfüıttığrm mtbtclıii tohumlarla amladım. • Iaymunlar· 
l<ahkaha füicta dudaklarım Ustun la aeıladıklanm ağaç1ar kuruyup 
de donuverdi. öldüler. Fat.at ino::anlannki yaşı· (De\anu 'ar) 

ı:t-11~~~~,~~~ 

idam müfrezesi 

Hintli si 1irbaı bana doğru bir ror .. (Sfibah çanı) burcunôcıki in· 
adını attr. O tn:ıtleni ıştklı gözleri· sanlar gibi inı:anlar yctiştiriyo
lc gôzlcrinıin içine b:ıktı: ruml.. (Dett<'ıttıı varı 

Deniz F abrilcaları Umum MÜdürlüğünden 

• 

l5çi rcvirlcrinUe ç:ılı§tn ılmnk üe;erc 210 lim ücretli iki tabip ile 
180 lira ücretli bir eczacıya ihtiyaç vntdıı'. 

İstekli olacakların yelllcrindcki vesiiklc birlikte C'ö1ctiktc bı.tlıJnan 

'Deniz fabrik&brı umum miidürlüğüne müraca:ıtl:ırı. (8396) 

TATU SU BALIKCILIGI Planş 72 
F• Pkhe on oou Uouce; Is Fro•hwa~or Flsh
lngı Aı Blnnenflac:hcıreı 

A Aaıa ballk avı 
.-·: La pOche au fhot; (: P'lshlng wıtn ~h• 
Sweep • soıneı Aı D•e GlroBgat"nt'l•c:hcro• 

1. KAYIK (geful) 
ı. F: la ba.rque (le batoau) 
1. t: the ooat (here: a fls. 

lıing • boat) by which lhc 
net is workcd 

ı. ,\: der Kalın (Nachcn, 

das Boot) 

2. HAUK AGt 
:!. P: ıe gıoand filet (a pois. l 

3. KANOA (sJ:nk) 

!i. F: la gaffe (la perche) · 
8. t: the polc for punting 

8. A: dle Stako ·(der Stakcn) 

4. BAUKÇI 
4. r: le p&cheur 
·1. t: the lısherman (here: 

n scincr) 
ı. A: dc>r Fi11eher 

sons) 1 
2. t: th(' eweepscinc (the I 5. 

net, the fiSliing - net) 5. l': le flottcur (la nottc) 
llANTAR 

2. \: das Grol3gnrn (N('tz, 

Fischneta) 1 

5. f: tlıc float 
.3. A: der Schwinuner 

8 serpme ile balta ••• 
F: La 110chGt .a ı•Apet"vler: f: Flshing with the 
Ca•t:lng • Net:; A: Dle Wurt'netzt'lsc:herel 

.1. K:\.YIK (gemi) 
1. F: la barque (le batcau) 
1. t: thc punt (a boal; here :a 

41H 

!tslılng - boat) 
1. A: der Kıılın (Nachen, 

das Boot) 

'I 
•' 

lstanbul Telefon Dıre:~törlüğünden 
ldoro ılılı). rı l m 111 J, lcnı t'' r ıkı ı ı ıllıuııııııı t hı açık ekslltrnt· •c 

keı ıulmu~ ur. :'lluh.ııııı ı n IJcı.kl 1ü G.5J lllU\'ak11:ıt teminatı 111.li Ura o· 
hıp ck~l!lıncsi 2$·10·930 cum:ırıe i ı•üıııi ı;ıınt 11 de lnlhlurluk hln:ısındıki 
aıın:ılnıı oıni \onun l ı v:ıpıl;ıc::ıklır. İ\lcklllcri n ıııu,·:ı,kl,nt ıcminnt 

moklıuz \C}a b:inl..ıı ıncl\lulııı \C knnııni ''rs ıkllc o ıain,nıcı!,\ır koınis)ob· 
1111 ıııiiror. ntl:ırı. Şartıı nıe H nlimunrlrrı lc\':lltm :ı-ııirlı~indrclir.( 740) 

l ıst. Komutanıığı Satmaima Komısyonu ılanları J 
Koıuısyonuıııuzda mevcut fennt şartnamesine , .c lsl:ınbul lınv:ı lıntp 

nk:ııl<'misinrleki ıne\·cut otobü numunesine güre 7 ndel bir tonfok Forıl 
şnsılcriniıı iizerinc 7 odct otobOs k:ıroscrisl p:ıznrlıl:ln:" ~opıırlln~ııkıır. 
Poznrlıkln ihalesi lfl hirinciteşrin !139 pcr~cmbe siiııü s:ıııt 11 ele :r:ıınln• 
c:ıktır. I<"enııi şnl'lnıımcsi Jıcrgün J,omls~onunıuzd:ı glirfileJı!Jir. Istcldılerirf 
belli gün ı;c s:ıntıc PındılHıUn Roınutonlık ımtınolmn komisyonunu gclm ,. 
ıeri. (84311) 

:.: * ::: 
Çerkesköyüııdc yapılacak iki bölüklü bir pavyôn k~ştr cttvell 'tc 

pliınlnrı dahilinde :ra.Ptırılacağınüan kapalı xarfla lhnlcsl 23/Birlncilcş .. 
rın/039 l>az:ırtcsi günü s:ıat 15 de ypılncaktır •. Muhammen keşif bedeli 
44577 Jir:ıtlır. İlk teminatı 33"3 lira 28 kuruştur. Keşif cet"cli \'e şartna .. 
mclcrilc pl:inlnrı oit olduğu şubeden bedeli mukabilinde vcrllcblilr. ıs .. 
leklileriniıı ilk teminut m:ıkbuzu veya ınckluplarile 2490 sa~·ıh k:ınunuo. 
2.3 ınaddelermdc yazılı vesikol:ırile ihnlc gününd~l:l sekiz san enci .. 1 .. 
Jayet n:ıfı:ı fen müdürliiklcrinden al:ıc:ıkl:ırı vcsiknlarile lıernber ihale 
günü ih:ılc sa:ıtindcn bir sa:ıt evveline kad:ır teklif meklupl:mnı Fındık• 
lıdn Komutanlık sntınnlma komisyonuna vermeleri. (8123) 

=~ * * 
.\lallepe Piyade Atış okulund:ı ynptır1lacnk olan dersh:ıtuı keşif TC 

pl.inl:ırıııa göre yııptırıl:ıe:ığındnn kapalı znrfin llı:ı1esl 1!> birlncileŞrin 939. 
peq;crnl.ıc günü sıı:ıt H te yııpılııeaktır. l\luhnitimcn kt'şif hı.!lkll 71040 lira 
63 kuruştur. llk teminatı 5328 llrn 1 kuruştu!'. Keşif eet\·eli ve plrınl:ırı 
bedeli muknhilinde şubesinden •erilebilir. Taliplerinin ih:ılc ııtiııünden 
en :ız ~ekiz gun evvel \'H,iyct nııfilı fen miltlUrlUklcrlndcn alnc:ıkl:ın vesi
k:ıl:ırilc her::ılıer lıelli gün \'C saıHtcb. bir saat evveline kadar teklif mek. 
tupl:ırını Fındıklıda koınutanlık salınııtmıı komisyonuna nrmelcti.(7931) 

.... . . . .. 
Fen T::ılbikal okulunda şerait ve Jieştf cetveli ınuc lıitıôG tadHen la .. 

ıııu-nt ~ optırılncnğınunıı aı;ık eksiltme ile ih:ılesi 19 Hkteşrin 939 perşClil· 
he gıınü sıı:ıt 13 le yupılaeaktır. Muhammen keşif bel.leli G587 Jfra 2l ku. 
ı uşlur.Ilk teminat: 501 Iir:ı M kuruş tur. Ş:ırln:ınıesi Jıergün komlS)'ontıa 
sürül~lıilir. isteklilerin ihale gününden en az sekiz gün CV\'cl ,. 'af in fen 
ıoiıdilrlüklcrinden' alacakların vc.sikat:ırilc lıerabcr belli gUn ve s:ıııtıe 
Fındıklıda komul:ınlık s:ıtınnlm:ı komisyonuna gelmeleri. .(7932), 

* * ::: 
Uoıtıulanlık birlikleri fuıyvanalı için 488000. kiJb) ulaf şerait va ev• 

satı ılnhilinde satın nlınncn.klir. Atık eksiltme ile ihalesi 8 iklnciteşrin 
!J3!) cıımn sünü Saat l 1 de yapılacaktır. İsteklilcrib lielli gün ve saatte 
Fıntlıklıtfa komuıonhk sntınnlrna komis~·onun:ı ğfütlclcri. (4!170) 

*** 
J\omııl:ınlık birliklerindeki bay:fhnlnr icin Ş<'rhİI ve OYsnfı UahiUndo 

!lGoOO kilo yultıf s:ıhn blınôcnklır. Açık ekslllme ile ilınll!si lJ ikinciteşrin 
939 cum:ı. glinii, sh!ıl 10 ôd ~.ıpılncnkhr. fstcıklilc•rln h!!lll gün \'C s:ıaltc 
Fıııllıklıdn konıulnnlık salın:ılına koınisyonıımı gclruclcrl. (8471) 

'PLA."°Ş 71 

Fchc) 
n cHe Augcn (Lichtcr, 

Seher) 
b das Ohr (der Lnuscher, 

Luscr) 

c das Maul (der Fang) 
d clie Zehcn (Prnntcn, 

Branten) 
c der Schwanz ( clie Lun_ 

tc, Standartc, Stange; 
iiu13erste Spitze: clic 
Blumc) 

.. 
5. YABAN TAVt;JGU 

(~alr tavuğu) (erkrği ta
' U.'> gilıl liaba.rır) 

a sakal 
h ayna . 
c kuyruk (y('lpazo gibi 

~ılmış) 

ıl li:ı.nıW 

5. F: le tct.rıµ; urogaile (le 
gra.nd coq 

0

de bru:rerc, le 
grand lHras) (mAle m. 
fa.IBant la roue) 
ıı. la harbe 
h le miroir 
c la qU1me (rclcvee en 

evcntail) 
O l'aile f. 

5. t: the capercailzie or ca· 
pcreailyc (thc wood.. 
grouse, the coek of the 
wood!) 
a ihe fcathery bcard 

m 

b thc (steel - green) 
breast spot 

c t.he tail (thc fan) 
il the wlng (thc pinion) 

5. A: der Auerhalın (Ur· 
halın, der gro.Be Halın) 
ıı. der Federbart (Kchl. 

hart, Bart) 
b der Spiegcl 
c der Schwanz "(Stbll. 
ı•ncher, d:ı.s Rutlcr, tlie 
Schaufcl) 

ıl der Fittich (dlc 

Sehwingc) 

6. YAB,\N 'rAVUGU 
6. F: la gelinotte (ln poule 

dcs coudricrs) 
6. İ: thc hazcı grouse 

6. A: das Haselhuhn 

7. ÇENI{ TA vur.tt 
a. kuyrul< 
b ı:atal (tırpan) 

7. F: le tktras • lyrc (le pe_ 
tit coq de bruyerc, le coq 
dcs boulcaux, le eoq l 
queue fourclıuc (m~e aı• 

repos) 
a la queue (fourchue] 

(la. queue a Jyre) 

• b Ics fnucille.s f. 
"1. f: the bl:ıckcock 

~ thc (farked) tal 
b thc fork 

461 
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ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

iahisarlar Umum Müdürlüğünden 
j'ütün eksperi '' e hnrmancısı yetişi irmek üzere a~ağılla ) azılı şarUar 

dahilinde 10 eksper n:ımıell alınacaktır. 

. l - Türk olmak 
2 - Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
3 - Askerliğini yapmı~ bulunmak 
4 - A~gari lise ' 'eya muarlili bir rnC'k!ep mcrnnu olmnk, "Zinnl mek· 

hıbl mezunları ve lisan bilenler tercih olunur.,, 
} 5 - Eksperlik yapm:ığa mani herhangi bir hastalığı olmadığı idare 

!heyeti sıhhiyesince sabit olmak. 
· 6 - .!lfedcnt haklarına sahip ve iyi ahlaklı olmak, mahkumiyeti bu· 
lunmamak. 
1 Du ~rlları haiz olanlar arasında hir yoklama yapılacak '\e namzetler 
]ju yoklama neticesinde ~cçilecektir. Müracaallr 15 jkinciteşrin 1939 a 
kadar kabul edilecektir .. 

Daha fazla malümat almak isliyenler umumi miidürliik tütün işlerine 
müracaat edebilirler. (8348) 

1 Deniz Levazım satınalma komısyonu ılfınları 
1-Mcvcut keşif ve şartnamesi muc ibince tahmin c<lilcn bedeli 

5000 lira olan Den iz Harp okulu Ye lisc~ i binasında yapılacak müteferrik 
tamiratın 31·10·939 salı güııü saat 11 de Kasımp:ışatl:ı Deniz Le\•azım sa
tınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Mu..-akkat teminatı (375) liradır. 
3 - :\fcvcul keşif ve şartnamC'si hergün iş saati dahilinde mezkıır ko

misyondan alınabilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun larifatı dahilinde icalıeden vcsa

ikle birlikle belli gün ve saatte mezkCır komisyona müracaat etmeleri. 
(8(54) 

* * * 
t - Tahmin edilen bedeli (14.480): lira olan 80.000 kilo kuru üzüm 

2 ikinciteşrin 939 tarihine raitlayan perşembe günü saat H,30 
da kapalı zarfla alınacaktır, 

2 - llk teminalı (1086), Jira olup şartnamesi hergün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin .2ıl90 sayılı kanunun tarifalı dahilin ele tanzim ede
cekleri kapalı zarf mektuplannı en geç belli gün ve ~aatten bir 
saat evveline kadar J{asımpaşa'd(jıulunan komisyon haşkanlıih· 
na makbuz mukabiliniJe Te~~leri. (8399) 

* ~.?fi 
1 - Tahmin edilen beddl~~(16.2?;&.J1llra olan (150.000)' kilo nohut, 

17 birfaclte~rio 939 tarJhlne rastlryai(-;5alt gilnil saat 11 de kılpalı zarCla 
ahnacaktır. 

2 -.Ilk teminatı (1220); lira (63): kuruş olup şartnamesi hergün ko· 
m!syondao parasız olarak alınabilir. 

3 - Isteklilerio 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecek 
lerl kapalı teklif mektuplarını en geÇ belli gün ve saatten bir saat evveline 
_ Jı:adırr. .Kasımpaşada bulunan komisyon b:tşkanlığına yermeleri. (7719) 

* * * 1 - Tahmin edilen bedeli (37.57-5) lira olan (75.000) kilo zeylinya. 
ğı 17 blrincileşrio 939 tarihine rastlıyan sah günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - nk teminat (2818)_ lira (13) kuruş olup şartnamesi hergün .ko
misyondan (188)' kuru, bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belJi giin ve saallen 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan. 
lığına vermeleri. ,(7720), 

PLANŞ 'tt 

Planş 71 kolon 3 

7. A: der Birkhahn (Spiel
hahrı., der kleine Hahn) 

a der Schwanz (da.s 

Spiel, der StoB, die 
Leier, Sehere) 

b die Slcheln 

8. ADI SULUN 
a ibik 

b kan.ad 

c kuyruk 
d bacak 

e mıı.hmuz 

8. F: le faisan ordinıdre (le 
fıı.l.ııan de colchlde) 

(mıile 111.) 

a l'algrette f. ( sur le cô-
te de la tete) 

b l'aile f. 
c la qucuc 
el le tarse 
c l'ergot m, 

8. İ : the pheasant (the com

mon phcasant) 
{ nitl (c) = a brood of 

pheasant.s] 

a the feathered ear 
b the wing 

c the tail 

d the leg 
o the spur 

a. & : d.e.r i'aan (EdP.lrasan, 

••-> 
a du i'ederoh.r (Horn) 

482 
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b der Fittich (da.s Schild) 

c der Schwanz (das 

Spfel, der Sto.B) 
·d da.s Bein (der Stll.nder) 
eder Sporn 

9. KEKLİK (aM kekllk~ 
a at nalı ~t leke 

9. F.: Jıı perdri.ıt grise (la 
perdrix commune, le 

starne) 
a la hande en fer ~ ehe· 

val 

9. l : the partridge (thc 
young bird: thc flarper) 

[ covcy = a brood of 

parlrldgef!] 

a the crescent .. shapcd 
brea..st spot 

9. A: da.s Rtbhuhn 

a da.5 Schild 

10. ÇID .. J .. UK 

a. ga~a. 
10. F: la hecası1e f commnnrl 

( le sof art, la scolopace, 

la nısticole) 

ıı. le bec 
10. t : the sııipc ( thP wood· 

cock) 

[ walk v= a flock of 
snipc] 

a. the bill 

10. A: dic Schncp!e (Wald. 

~hncpfc) 

a der Schn8:_bel (Steclıt;q 

H 'E. BE R - '.Aqam PQstam 

Kapalı eksiltme ilanı 
Kocaeli C. H. Partisi Başkanlığından: 
24·10~939 cuma sünü saat U le Kocaeli Halk parUsl başkanlığı ek· 

~ıltıoe komisyonu od-ısında 46957 lira 27 kuruş keşir bedelli Izmit halkevi 
ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konu!mu~tur. Mukavele, ek
siltme, bayındırlık işleri genci, hurn~ı ve fenni şarlnameleri, proje keşif 

tıulllsasile buna müteferrt diğer evrak Nafia müdürlüğilnde görülebilir. 
Muvakkat teminat 3521 Iira 79 kuru~tur. hıeklilcrin teklif mektupları 

' 'e Nafiadan almış olduğu vesikıılara i~ıinaden, yük:oı<'k ınühendi:oı veyıı mi· 
mar kullanacağına dair vesika, 939 yılına nil Ticaret od.ısı vesikaları ve 
muvakkat teminat mektupları ile birlikte 21-10_939 cuma glinü saat lı\ de 
kadar Izmit halk partbl ihale komisyonuna vermeleri lbımdır. (8088) 

Ankara Valiliğinden : 
21-9-9J\J utrihirıde kapalı ıad usulile eksiltmeye konulan bahçeli ev· 

ler nııılıaı>sinde y:ıpıJacak !Jeş sını(h ilkokul binası lnş:ı:ıtına talip çık
madı~ınt.lan 22-9-93!1 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko· 
nulmuştur. 

Keşlt hedeli 138304) lira (90) kuruşttur, 

Muv:ıkka ı tem ı natı 2872 lira 87 kuruştur. 

bteklılcrın nım.ııkkat teminat mektup veya makbuzlarile ticaret oda· 
sı vc:.ika.sı ve nıtlıa miidürlüğün<lcn bu işe ait alacakları fenni ehliyet 
vesikalarile bir:i~le yukarda adı gecen tarihten ilibaren lıer pazartesi ve 
per,embe günlı.ri vil~yet dalmt encümenine gelmeleri. 

Bu ı,e ait J.ce~ir \°'C şartnameyi hergün Nafia müdürJağünde görebile• 
cekleri. {487!) (7773) 

,,, ............................... ~ ...... .. 

1 Saç eksiri 

Komojen 
Saçlan besler, kök• 

terini kuvvetlendi· 
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

lngifiz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - lıttnbu1 

Beherinin muhammen bedeli 3~5 Krş. olan 5000 adet çam telgr.a( 
direlU 1/11/1939 Çarşamba günü saat 15,30 da kapah zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin 1481,25 liralık muvakkat teminat ile k:ı. 
nıınun tayin ettiği vesikaları ve tek1lflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komi~yon Reisliğine vermeleri lazımdır, 

Şartnameler parasız olarak Ankarada l\Ia)zeme Dairesinden, Uay-
daı·paşada Tcselliim ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8273) 

A 

G 

Boz~sı Çı~ 
~----~~~----~~ 

Ankarapalas- izmir 
TELEFON : (3438 

lzmirin en modern, en temiz ve en munta.zaIJJ 
11 

yuvasıdır. Konfor, temizlik. ucuzluk c.oktasmda.D JıPf 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kalorüerli, müteaddit firişerll old~ğ'i! f 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, 'it 
ı:-aathaneyi havidir. 

ı 'ıı 
Dev lef 
Umum 

Den izyoll arı lşletrı1 
Müdürlüğü ilanları 

16 Birinci teşrinden 23 Birincite§rİne kada.tJ 
telif hatlara kl\lkacak vapurların isimleri, 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtı111l1'' 
ııl· I\aradenlz hattına - Snh 12 de (Ege), Perşembe 12 de (GUneY5 

11 
10 da (Cmhuriyel), Pazar 16 da <lımlr). G~I• 
lımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa)), Cumartesi 18 de (Mersin>• 
rıhtımından. ' '! 

lzmit haltına - Salı, Perşembe Te Pazar 9.30 da .(Ujur).), 
rıhtımından. 

Mudanya haltına - Pazartesi, Salı ve Pazar 9.50 de ve Çarşıılll ti 
şembe ve Cuma 15 de (Marakaı). Cumartesi Ayrı 
da (Sus). Galata rıhtımından. 

Bandırma haltına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (511')· 
rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin) "e 
tesl 20 de (Buru). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hatıına - Salı re Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtııı1 
İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. ~ 
.Ayvalık haltına - Çar,Ambn 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de (· 

Sirkeci rıhtımından. 
lzmir sür'at bat tına - Pazar 11 de (Kadeş), Galata rıhtırııındJ 11' ! 
Mersin hattına - Salı 10 da (Tırbao), Cuma 10 da (Çanakkale)· 

rıhtımından. 

i NOT: Vnpur se!erJerl hakkmda her türlil maırunııt ıt 
telefon numaralan yazılı Acentelerden öğrenil ' 

Galata Daş Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar Umuru 
Müdürlüğü binası altında. 

Galata Şube Acenteliği -- Galata rıhtımı, Mınlaka Liman 
Reisliği binası altında. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkecl, Yolcu Salonu 

ı 1 Selimiya. Askeri.: 
ma Komısyonu ıl 

Planş 72 Selimiye tüm birliklerilt 
paşa süel hastanesinin ~lı~· 
470 ton marinlhe köınur p 
zarf usulile 12-10-939 ti' 
itibaren onbeş gün miidd~-'1 
eksiltmeye konmu$lur. ~ 
28· 10-939 cumartesi giltl 

11
1 

de Selimiycdekl tümen r 
komisynounda y~pıJac:ıld~~ 
nıln bedeli 6871 lir{l 40 ~I 
teminatı 515 lira 36 J;.ıır~,fl 
eksillmenin evsaf ve şart 
mek istiyeoler hergün 1' 1\ıı 
i~tirak edeceklerin de beıırl 
saatte komisyonumuza Jtl ıııt 
deceklerdir. K:ıpalı eksil\1 
rnk cde<'ekler teklif rnt < 
birlikte yeni sene ticıırt1 •• 

B 

F 

8 .---. a 

a 
b 

ıl'' rını ve bu işe yeler fl'l ·~ 
. çcı 

mınat makbuzlarını · jl 
ınckt ııplarını belli edile" ~3 
p.liııdcn bir snat evvcıırıe 111eı •nı i~yon bıışkanlı~ınn ye'ıs3 


